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 ٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي
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 الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة حممدوالصالة والسالم عىل سيدنا 
ُيا جربيل إين بعثت «:  قالخ أن النبي ابن كعب ا  كام يف حديث أيبالقرآن ِّْ ِ ُ َِ ُ ِ ْ ِ

َإىل أمة أميني منْهم الع ُ ِّْ ُ ِّ َِّ ٍَ ُ ُ َ ْجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ ِ َ َّ َ ُْ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ َّ ُ ْ ْ ِْ ِ ُ ُُ ِ َ َّ ُ
َكتابا قط قال َ ُّ َ ً َ ٍيا حممد إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف: ِ ُِ َ ْ َّْ َ ْ ََ َُ َ َ َُ ِْ ْ َُ ُ َّ ِ«.  

 خوارض اللهم عن صحبه أمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 
 خإن رسول اهللا :موها للتابعني كام سمعوها وقالواَّلَسبعة وعباألحرف ال

 وأقرؤوه نآا القررؤوالذين ق وعن العلامء الربانيني )ُْمتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تَْنأ ْمُركُمْأَي(
ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّ ساءةالقر: (وألفوا الكتب وفصلوا طرق الروايات وقالوا ُاآلخر اُ ِ 

ِاألول ِنَع َ َ.(   
وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 
الكامـل يف القــراءات (العـرش أو اخلمـسني كــأيب القاسـم بـن جبــارة يف كتابـه 

ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب يف أقل من )اخلمسني
الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 



 

 ٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

بصفتي أقـرب ) غاية رسوري يف رواية الدوري(بن البار توفيق ضمرة كتاب اال
ُأسلوب سهل ِقد مجع مادة هذا الكتاب ب  فوجدتهاً سندخالناس إىل رسول اهللا 

 أصول رواية الدوري التي ختالف روايـة حفـص ثـم ذكـر  عن طريق ذكرميرس
، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالب العلم اًالكلامت التي ختالف حفص

معرفة الفرق يف النطق بني هذه الرواية وبني رواية حفص املشهورة يف معظم العامل 
قى اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقات العلم ليتل
، خ القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده بالنبي

َاإلسنَاد من  (: قال األمة ورحم اهللا ابن املبارك حنيواإلسناد من خصائص هذه ُِ ْ ِ
ِالدين ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسناد فقطعوا الفيايف والقفـار )ِ

 بالنهار، كي يرتفعوا درجـة يف الـسند اًليل سريوخمروا عباب البحار ووصلوا ال
ِّطلب العلو(ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  ُ ُُ َ ُ يف السنَد سنََّ َِ َة عمـن سـلَفِ َ َْ َ ، ومـن )ٌ

َّفضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممـد سـليم 
 . خ القراء يف مرص بوقتهاحللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املتويل شي

هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 
 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
 كتبه مسند العرصالشيخ

 املجيد الطرابييشبن الشيخ عبد ابكري 
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¬(احلمد هللا رب العـاملني   «  ª  ©  ¨ §  ¦  ( ) e d  c

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القرآن الكريم َ َ) i h
k  jl  q  p  o  n  mr u  t  sv( فكان حيرص عىل 

Ï( :سامعه وفهمه وترديده حتى نزل قوله تعاىل  Î  Í  Ì Ë  Ê  Ò  ÑÐ

Ô ÓÕ    (فقـال ؛هللا بتبليغ ما أنزل عليه مـن اآليـات البينـاتوقد أمره ا 
Q P (:تعاىل   O  N M L K  JR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة َ َّ َ

﴿:فقـال  يف تعلم القرآن وتعليمـه،َبَّغَرَعىل األحرف السبعة كام نزلت عليه، و
﴾م وبـارك عليـه وعـىل آلـه الطيبـني  اللهم صل وسـل

الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، الذين تلقوا القرآن من فـم النبـي 
 عـن رب العـاملني ة ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة التالوة متلقـاخ

، وسـعيد بـن منـصور يف "معجمـه الكبـري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِشب
َإنـام : ، فقـرأ الرجـلًقرئ رجـالُ كان ي ت  اهللا بن مسعود، أن عبد"سننه" َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا ِنَأَرْقَمـا هكـذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
r  (: كيف أقراكها يا أبا عبـد الـرمحن؟ فقـال:فقال. خرسول اهللا   q

t  s(تصل، ورحم اهللا علامء  املد املَْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف
وا أوقاهتم لـتعلم القـرآن وتعليمـه وإبعـاد ُغَّرَاء املهرة الذين فَّرُاملسلمني من الق

قرأت عىل اليزيدي بمـرص فلحنـت يف : اللحن عن ساحته،قال القاسم بن حمرز
 حتى تغتـسل يف البحـر وتعـود إيل، َكُئِرْقُواهللا ال أ: سورة الزمر يف حرف فقال

ياط يف أربعة أيام فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا فانحدرت إىل دم
 .         بنا هلم عىل الرغم من التقصري يف أعاملناحلاهللا يف زمرة العلامء العاملني 



 

 ٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلـم القـرآن الكـريم وتالوتـه عـىل 
 ولقد ألـف العلـامء ،احلرضة النبويةبالقراءات املتواترة املتصلة ب العلامء املتقنني،

 يف القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقـراءة الـصحيحة،ويكفي أن ًقديام
 ثامنيـة "النرش يف القراءات العـرش"ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

 من أمهات الكتب التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين اًومخسني كتاب
ت القرآن الكريم بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عـىل شـيخ قد قرأ

ومد اهللا يف عمري حتى أصـبحت  قراء اإلسكندرية حممد عبد الرمحن اخلليجي،
  : وهللا در الشاعر حيث قال،اً سندخأقرب القراء لرسول اهللا 

ــبن ــن ل ــان م ــك املكــارم ال قعب   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقد أحرض يل االبن البار.ل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنانسأ
ــة (كتــاب  بــني أهلــه،ٌمِحــَوالعلــم ر) إبــراهيم ضــمرة ــة رسوري يف رواي غاي

 مقارنة بروايـة حفـص بـن رواية الدوريمجع الفرق بني قد ،فوجدته )الدوري
قراءة كل رواية سليامن بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد 

فيـه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بـني ا الكتاعىل حدة،وقد جعل هذ
الفرق بني الشاطبية والطيبة وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم مـن اخللـط بـني 

هذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكـريم عـىل علـامء  الروايات وطرقها،
:  قال الوليد بـن مـسلمم الرشعية األخرى،القراءات املسندين قبل طلب العلو

 : يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال: قالاًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدث
f( اقرأ : قال،نعم  e d c ( ،اذهـب تعلـم : قـال، ال:وإن قال 

جعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلـون كتـاب اهللا حـق .القرآن قبل أن تطلب العلم
 . وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناناء الليلآتالوته 

 



 

 
ُاحلمد ْ َ  هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وخـاتم النبيـني، ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
ي أوردها األستاذ الفاضل الشيخ وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة، الت

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيها القراءات العرش من طريق )توفيق إبراهيم ضمرة(
رسوري يف غايـة(الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتـاب 

 قد حترى الدقة يف اسـتخراج -حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )رواية الدوري
ة حفص بن سليامن وبـني هـذه الروايـات، فجـاءت بحمـد اهللا الفرق بني رواي

مفردات بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يدل عىل سعة 
اطالعه، وطول باعه يف حتري الوجه الـراجح، يف هـذه القـراءات والروايـات، 

 .وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
سلف، وقلام كانوا جيمعون بـني القـراءات والقراءة بإفراد الروايات هو منهج ال

 ."النرش"والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه 

                                          
 والـسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا البـاب )١(

 وكانوا يقرأون عـىل الـشيخ ، واستيعاب رواياته،حرصهم، ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 ومن بعدهم ، وهذا الذي كان عليه الصدر األول، إىل غريها ال جيمعون رواية،كل ختمة برواية

.  واستمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءا فمن ذلك الوقت ظهر مجع القرا، املائة اخلامسةإىل
 ومل يكـن أحـد مـن الـشيوخ ، وقصد رسعة الرتقي واالنفراد،وإنام دعاهم إىل ذلك فتور اهلمم

 وقرأ لكل قـارئ ختمـة عـىل ،وأتقن معرفة الطرق والروايات ،تءايسمح به إال ملن أفرد القرا
 مل يقرأ عليه ،ملا أراد القراءة عىل الشاطبي ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ،حدة

 برواية ًالً فكان إذا أراد قراءة ابن كثري مثال يقرأ أو،قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت
ت ءاهكذا حتى أكمل القراو ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة،واية قنبل ثم ختمة بر،البزي ختمة

= 

 ٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي



 

 ١٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهـو أوىل 
َوأحق أن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

ؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، وأن نسأل اهللا تعاىل أن يوفق امل
: ينفع به اإلسالم واملـسلمني ، وجيعلـه وإيانـا ممـن قـال فـيهم رسـوله الكـريم

ْخريكم  من( َ ْ ُْ ُ ُ تعلم القرآن وعلمهَ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينـا حممـد وعـىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل 

 والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا صحابته أمجعني
 .رب العاملني

 م١٩/٤/٢٠٠٧هـ املوافق ٢/٤/١٤٢٩حرر يف القاهرة املحروسة بتاريخ 
 

                                          
 ومجعه مع الدوري يف ختمـة، ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،السبع يف تسع عرشة ختمة= 
 تويف .)سورة األحقاف( فلام انتهيت إىل ،ين باجلمعر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:قال

بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين إال ًعلم أحدا قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع مل أو ،رمحه اهللا
وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد . لعرشة كذلكا و،ختمة

 للـسبعة أجاز بعضهم اجلمعو.اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب بن حممد القويص بمضمن 
بن منصور املعروف ااهللا  الدين عبدما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكنيأعظم  ويف ختمة واحدة،

ن الـشيخ مكـني الـدين إفـ ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد وثيـق اإلشـبييل،سمرباأل
ً فوجد شخصا واقفا وهو ينظر إىل أبواب ،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسكندرية،األسمر ً
 ليـسلم تـه وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه، األسمر أنه رجل صالح فوقع يف نفس املكني،اجلامع
أنـت عبـد اهللا بـن :  فلام سلم عليه قـال لـه، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر،عليه

ت، فابتدأ عليه املكني اءا ألقرئك القر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:، قالنعم: منصور؟ قال
 ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءا بالقرااألسمر تلك الليلة اخلتمة

 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءاً مجعا بالقراالقرآن الكريمفختم عليه 
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ِإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه من هيده  ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َّ َفال مضل له ومن يضلل فال هادي اهللاُ ِ ُ ْ َ ُِ َ َ َْ َ َِّ ْ َ ُِ
َّله وأشهد أن ال إله إال  َ ََ َ َ ُِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ َّاللهـم  ،ِ ُ َّ

ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك مح ٍ ٍَ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََّ ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََّ َِّ ِيد جميـدِ َ ْ، وبـارك  ،ٌ ِ َ َ
ٌعىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َ َّ َِّ ْ َ َْ َ ِ) 6  5  4

@  ?  >  = <  ;  :  9  8   .]آل عمران[ )7 
، مـن  البرصيوأيب عمرقراءة ن م الدوري فهذا رشح مبسط لرواية ؛ما بعدأ
اخلـالف بـني و ،الـدوريأصول روايـة توي عىل وحي ، والطيبة الشاطبيةيطريق

 .ثم اخلالف بني الشاطبية والطيبة يف الفرش الدوريرواية حفص ورواية 
وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها 

  . عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحفًحسب نطقها تسهيال
مها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الـذي إذا كان يف الكلمة وجهان أحدو

 .  ولو مل يكن املقدماًخيالف حفص
ِوأخذت األوجه املقدمة يف األداء مـن رسـالة ابـن يالوشـة،  َِ ُ وضـبطت املـد َ

 .ريود وذلك عىل الوجه املقدم عند ال-إشارة املدبوضع  – توسطاملنفصل بال
 بأن ً، علام)٦٢٣٦( وعدد آياته وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف

آية وهو العد الذي عليـه عامـة ) ٦٢١٤(العد املدين األول عدد اآليات حسب 
 .أهل البرصة



 

 ١٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 بكيفيـة ختـالف الـدوريكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها 
 .، وقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ينتبه هلااًحفص

 برواية حفـص بـن سـليامن، اًن يكون جماز واألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أ
ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيالف 

 .اً حفصالدوريفيه 
 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب

وأشكر أصحاب الفضيلة الذين قدموا للكتاب، الشيخ بكـري عبـد املجيـد 
، الـدكتور عـيل حممـد النحـاس وحممد عبد احلميد عبد اهللالطرابييش، والشيخ 
 لغراءرسالة اكتابه ال من  يف طريق التيسري يف األداءراجحةوأخذت األوجه ال

 يف اًإين رأيت أن ال يكتب إنـسان كتابـ: (وهللا در العامد األصبهاين حيث قال
سن، لـو لو غري هذا كان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستح: يومه إال قال يف غده

قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب ودليل عىل 
 ) .البرش استيالء النقص عىل مجلة 

ً أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفـضل ِّلذا أرجو من كل َ َ َ ٍ ٍ
أو عىل العنوان  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 

  Yahoo.com@Tawfiq_Damra :التايل
 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .وقد أجزهتا لكل مقري              كذا أجزت كل من يف عرصي

 املسلمني اأسأل اهللا أن ينفع هب
 

 



 

 ١٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
َّهو زبـان بن العالء بن عمرو أبو عمرو التميمـي املـازين البـرصي ، أحـد القـراء 

اج ، فقـرأ َّجـَالسبعة ولد بـمكة سنة ثـامن وستني ،  وتوجه مع أبيه ملـا هـرب مـن احل
راء  بالكوفة والبرصة عـىل جــامعة كثـرية ، فلـيس يف القـاًبـمكة واملدينة ، وقرأ أيـض

 .   منه اًالسبعة أكثر شيوخ

ـميد األعرج َسمع أنس بن مالك وغريه ، وقرأ عىل احلسن البرصي وح : شيوخه
بن جبري وشيبة بن نصاح وعاصـم بـن أيب النَّجـود وعبـد اهللا بـن وأيب العالية وسعيد 

إسحق احلرضمي وعبد اهللا بن كثري املكي وعطـاء بـن أيب ربـاح وعكرمـة بـن خالـد 
جماهد بن جرب وابن حميصن ونرص بن عاصم وأيب جعفر يزيد بن القعقـاع املخزومي و

 . ى بن يعمر وغريهم ياملدين ويزيد بن رومان وحي

 بـالقرآن والعربيـة ًاكان عامل.   خلق كثريون اً وسامعاًروى عنه القراءة عرض : تالميذه
 .تعاىلهللا ، رمحه ات بالكوفة سنة أربع ومخسني ومائةما.مع الصدق والثقة والزهد 

 .السويس، والدوريحفص  :نيراوي روعميب ألواختار ابن جماهد 
                                          

حمـد مل، فوات الوفيات، ٢٨٨ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  ،٧٩السبعة البن جماهد ص )١(
، معرفـة القـراء ١٥٦ ص١ياقوت احلمـوي جلاألدباء ، معجم ٢٩ ص٢، ج بن شاكر الكتبيا
 ١لنووي ج ل ، هتذيب األسامء واللغات ٣٨ ص ٥ ،الكامل البن األثري ج١٠٠ ص١لذهبي، جل

 شذرات الذهب ج ٤٠٧ ص ٦ ، سري أعالم النبالء ج ٤٦٦ ص ٢،وفيات األعيان ج ٢٦٢ص 
 . ٤١ ص٣لزركيل جل ،األعالم ٢٣٧ ص ١

  .١١٩ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٦ صلداين،التيسري ل٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )٢(



 

 ١٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
ولد أيام املنـصور بو عمر الدوري النحوي ، أ حفص بن عمر بن عبد العزيز

مـام إ ه،ي نسبة لـوالدور  وهو موضع بقرب بغداد،سنة مخسني ومائة يف الدور
 أول من ،ة ثبت كبري ضابطثق ،انه يف زمالناسب وشيخ القراءة ،القراءة يف عرصه

الشواذ وسمع من  بسائر السبعة وبأ وقر، رحل يف طلب القراءات،مجع القراءات
 . اًا كثريًذلك شيئ
 وعىل أخيه يعقوب بن جعفـر ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أقر: شيوخه

 وعىل ، وحممد بن سعدان عن محزة، وسليم عن محزة،عن ابن مجاز عن أيب جعفر
 وحييـى ، ومحزة بن القاسم عن أصحابه، وأليب بكر عن عاصمبقراءتهسائي الك

  .  وغريهميب نرص البلخيأاليزيدي وشجاع بن 
  ،بن فرجمحد أحرب شيخ املطوعي ومحد بن أ ،ه وروى عنهي علأقر : تالميذه

محـد بـن مـسعود أ و،محد بن يزيد احللـواينأو، محد بن فرح املفرسأأبو جعفر  و
 وإسـامعيل بـن ،محـدأ وإسامعيل بـن ،حاق بن إبراهيم العسكريسإ و،الرساج

 . وغريهم وعبد الرمحن بن عبدوس وحممد بن محدون القطيعي،يونس بن ياسني
محـد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت : قال أبو داود

  . خملوقكالم اهللا غري: ن ؟ قال آما تقول يف القر: لت الدوري أبن فرح املفرس سا
   .رمحه اهللا ) هـ ٢٤٦(سنة  يف شوالتويف  : وفاته

                                          
، هتذيب التهذيب ١٩١ ص١لذهبي جل ، معرفة القراء ٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(

لزركيل ل ،األعالم ١١١ ص ٢ ،شذرات الذهب ج ٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨، ص٢ج
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش  ،٢٦٤ص ٢ج 



 

 ١٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 

 :البسملة
 له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه 

 . وهو املقدمالوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة .٢البسملة ب الفصل.١
ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنَّة ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ

  

َوو ــصاحةَ ــسورتني فــ ــني ال ٌصــلك ب َ َُ َ َ ِْ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

ـــموه َرجــال نـ ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ   
َوصل واسكتن كــل جـــال ٌّ َْ ْ َ َُ َُ ْ َياه حـــصالِ َّ َ ُ َ  

 

ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة ، وال بسملة 
 .بني األنفال وبراءة

 . الفاحتة البسملة آية منَّدُعَمل يو

:الـمـد والقرص 

 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
 .القرص.٢ وهو املقدم التوسط .١:هانجله فيه و:املد املنفصل

                                          
 .٣٧ الوايف للقايض ص ،١٠١ ،١٠٠لشاطبي بيت رقم لز األماين حر- )١(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  مرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقية ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

ًديام وحديثاوهو الذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا ق ً. 
 مرتبتني طوىل لورش ومحـزة، - املد املتصل - قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  يرى يف -

  .٣٢٩ ص١عيل بن حممد السخاوي جلللباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد  ووسطى
 .٦٠ ص الوايف يف رشح الشاطبية لعبد الفتاح القايض)٤(



 

 ١٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿روى   ﴾ ،دون مد حيث وقعت بحذف الواو. 
َويف أم يقولــون اخلطــاب كــــام عـــال َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ

  

 

َشــفا ورءوٌف قرص صحبته حــال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ
  

 

 :السكت واإلدراج   
 ﴿عليهاسكت ي ومل  املواضع التاليةأدرج       ﴾ ]مع ]٢ ،١:الكهف 

﴿خفــــاء، اإل         ﴾ ]٥٢:يــــس[  ﴿   ﴾ ]٢٧:القيامــــة[ ﴿  
 ﴾]دغام اإلمع ]١٤:املطففني. 

ٌوســكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ـــون ِويف ن ُ ِ ـــدنا والَ ـــن راق ومرق َ م َ َ َْ َِ ْ َ َ   ِمَ

 

ــوين يف عوجــ ــف التنْ ًعــىل أل َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــالاَ َ ب َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار 
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ   ﴾ و﴿  ،      ﴾ كيف وقعت. 
َوط ــيمَنيِســاَ ــد امل ِ عنْ ِ ِْ ــَ ـــازا اخت َ فـ َ َ ُذمتَ ُ   وْ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَـارش دغفـال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

 :ذلك احلروف التالية كويدغم 
التـاء والـزاي والـصاد والـدال ( يف احلروف الـستة التاليـة وهـي :)إذ(ذال 

 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والسني واجليم
                                          

 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )١(
 .٢٥٤قايض صلاعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٢(
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(



 

 ١٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  َهاـُّلـَ دَــالَ صٌبنَْيَ زْتَّشَـمَ تِْذ إْمَعَن

 

َمي جـَس َّ   َالَّصـَوَ تْنَ مًالِاصَ وٍلَـامِ
 

 ﴿ :نحـــــــــو   ﴾، ﴿     ﴾، ﴿      ﴾، ﴿     ﴾، ﴿ 

     ﴾، ﴿       ﴾.  
السني والذال والضاد ( حيث أدغم دال قد يف احلروف الثامنية وهي :)قـد(دال  

 :املجموعة يف أوائل الكلامت) لصاد والشنيوالظاء والزاي واجليم وا
ًوقد ســحبت ذيال َْ َ َ َْ َ َ ضــفا ظْ َ ٌـل زرنبَ َ ْ َ َّ       

 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ـــائقَ ًـ ــالاَِ َ ومعل ِّ َ َُ
 

﴿ :نحــــو     ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿    

   ﴾، ﴿      ﴾،﴿       ﴾،﴿      ﴾. 
الـسني والثـاء : (فقد أدغمها يف احلروف الستة التالية وهي: تاء التأنيث الساكنة

 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والصاد والزاي والظاء واجليم
َوأبدت ســنَا ثـغر ص  ْ ٍَ ْ َ َ ْ َ ِــفت زرق ظلمهَ ِ َ ُ َْ ْ  

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َالِّ الطـَ
  

 

﴿ :نحو        ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿   

    ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 
﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل(أدغم الم   ≤ ﴾ ]٨:احلاقة][٣:امللك[ .  

                                          
 .١٠٧، الوايف ص٤٢٤  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٥٩حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ١٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء       ﴾]٧٤:النساء[ . 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء     ﴾و ﴿  ﴾ كيف جاء .  
ــذال ــدال يف ال ــم ال ﴿ : مــنوأدغ     ﴾]ــريم  :ويف الثــاء يف ]١:م

﴿    ﴾ ]١٤٥:آل عمران[.  

﴿ : منوأدغم الباء يف امليم      ﴾]٢٨٤:البقرة[ .  
﴿:الالم نحومع  الراء املجزومة يف وله الوجهان     ﴾  

 وهو املقدم كحفصاإلظهار.٢يف الالم    الراءإدغام.١ 

 اإلدغام الكبري
﴿ : يف الطاء يف املتحركةأدغم التاء       ﴾]٨١:النساء[ .  

 :اإلمالة
لف بحالـة  القارئ األنطقأن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء ، في

سـوداء كبـرية مـصطلح ضـبطها نقطـة جعلـت متوسطة بني األلف واليـاء،  و
 . من احلركةهت مع تعري)• ( املامل الوسط حتت احلرفمطموسة

                                          
وعىل وجه اإلدغام تم ضبط املصحف طباعة السودان وجممع امللك فهد فجعلوه املقدم، وقال  )١(

 .١٩٦ًدم انظر املقدم أداء ص ابن يالوشة اإلظهار هو املق
 ،٢٣ ص٢، النـرش البـن اجلـزري ج ٤٨ ، التيـسري للـداين ص ١٤٦السبعة البن جماهـد ص )٢(

 .٦٣اإلضاءة ص 



 

 ١٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

≥﴿ : نحو، من حروف فواتح السور)اءواهل الراء(أمال حروف  ﴾ ]١:يونس[ 
≥﴿وأخواهتا و  ﴾ ]كام يفا اهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

 
∧﴿: األلف يف وفتحة امليمأمال   ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء  .  

ٌرمــى صــحبة َ ْ ُ ًأعمــى يف اإلرساء ثانيــا َ ِ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ  

ــــعرائه ـــــَاز يف ش ــــراءى فـ ِوراء ت ِ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ  

 

َسوى وسدى يف الوقف عـنْهم تـسبال ْ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ َُ ًَ ِ ِِ  
ْوأعمى يف اإلرس ِ ِ ْ َ ٍا حــكم صحبةَ َ ْ ُ ُُ َأوال ْ ّ َ  

 

  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ األلف يفاء وفتحة اهل الأم
ِومــــع كــــافرين الكــــافرين بيائــــه ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ  

 

َوهار روى مـرو بخلـف صـد حـال َ َ َ ٍَ ٍ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ َ َ
  

 

⁄﴿ أمال فتحة الراء واأللف يف  ﴾ كيف وقع. 
َشـــفا صـــادقا حـــم خمتـــا ْ ُ ًَ ٍر صـــحبةَِ َ ْ ُ ُ  

 

َوبــرص وهــم أدرى وبــاخللف مــثال ِّ ُ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ
  

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزة ال فتحةأم Κ… ﴾،﴿ ∫ ﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
                                          

  رساج ٢٦١ ص٢سخاوي جلـ، فـتح الوصـيد ل٧٣٩ ،٧٣٨شاطبي بيت رقم للحرز األماين ) ١(
 .٢٤١ صبن القاصحالالقارئ 

 

 .٢/٣٣النرش   ،١٤٦السبعة البن جماهد  ،٣١٠، ٣٠٩حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .١٤٨ ص املزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٢٣٣ للقايض ص، الوايف٢٤١بن القاصح صال ، رساج القارئ ٧٤٠شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٤(

ُوإضـــــجاع را كـــــل الفـــــواتح ذكـــــره َ ُ َ َُ َْ ُِ ِِ َ ْ ِّ ْ ِ
َحــــمى غــري حفــص طــا ٍْ َ َ ْ ًَ ٌويــا صــحبة ِ َ ْ ُ َ َوال َ َ

ٍوكــم صــحبة َ ْ ُ َْ ـــارس َ ــُف ي ــا كــاف واخلل ٌي ِ َِ ُ َْ ْ َ
َوها ًرىض ِصْف َ ًحــلوا ِ ْ َوحتت ُ ْ َ ى َ َحـال َجــنً َ  



 

 ٢٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

ًوحــريف رأى كــال ُ َ َ ْ َْ َ ٍ أمــل مــزن صــحبةَ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ
  

 

ــتال ــراء جي ــزه حــسن ويف ال َويف مه َ ْ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ٌ ُ َِ ِ َ
  

 

﴿: نحو كن ساهاذا وقع بعدإما أ      ﴾ حبالفت ًصالفرواها و  
 .واأللف بعدهاميل فتحة اهلمزة يف اًفوقأما  وكحفص،

⁄﴿ :ي كل ألف رسـمت يف املـصحف يـاء وقبلهــا راء نــحووردأمال ال   ﴾، 
﴿⁄   ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤   ﴾،واختلـــــف عنـــــه يف ﴿    ﴾  

 . التقليل.٣اإلمالة .٢ الفتح .١ :وجه مرتبة كالتايلثالثة أ ففيها ]١٩:يوسف[

﴿ يفاًواختلف عنه أيض   ﴾ ]الفتح دماملقو ،اً وقف بني الفتح واإلمالة]٤٤:املؤمنون 
 . وعليه العمل

﴿ :ٌ كـل ألـف بعـدها راء متطرفـة مكـسورة نــحو اًي أيـضوردوأمال ال Ÿ ﴾ 
﴿ ⇒ ﴾ لكنه استثنى من ذلك ،﴿    ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ففتحها ، . 

⁄﴿ي كلمة وردوأمال ال   ﴾:حيث وقعت  و ﴿  ∇ ﴾ت حيث وقع 
 . اً ونصباًبالياء جر

﴿وأمال الدوري ألف  ⇒ ﴾ املجرورة حيث وقعت . 

 . يف السبع احلواميم ﴾š﴿ا  من احلوقلل 
                                          

 .٢٥٦، املزهر ص١٩٩ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٦٤٦شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .٢٠٠ملحق بالنجوم الطوالع ص / ً املقدم أداء البن يالوشة )٢(
 .٣٥٥ غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس ص )٣(



 

 ٢١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

، ومـصطلح ضـبطها بني الفتح واإلمالة الكربىوالتقليل هو اإلمالة الصغرى أي 
 . من احلركةتهمع تعري )ο ( حتت احلرفنقطة كبرية خالية من الوسط

﴿ لف يفاألواو و فتحة القلل  ﴾]اًوقف ]٥٨:طه.  
﴿ دال وألف يففتحة القلل   ﴾]اًوقف  ]٣٦:القيامة. 

لثــة احلـرف األول أي مث »فــعىل«ي كل ألف تأنيث مقصورة وذلـك يف وردوقلل ال
ِفعــىل ، فعــىل ، فعــىل ( َ ـــحو) ُ Š﴿ :ن ﴿﴾   ﴿﴾ ∧  ﴾ ،وعــد منهــا َّ ُ 
﴿♠ ﴿﴾♥ ﴿﴾κ  ﴾ ًالكنه أمال من ذلك ما كان رائيـ.  

، عـارجملاطـه، والـنجم، و: ( هـي سـورة إلحدى عرشةي اآلرؤوس اًقلل أيض و
عـدا ) ، والشمس، والليل، والضحى، والعلقاألعىلوالقيامة، والنازعات، وعبس، و
﴿ :األلفات املبدلة من التنوين نـحو  ﴿﴾   ﴾وأما الرائي ففيه اإلمالة ، . 

�﴿وقلل الدوري     ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿ ⇓ ﴾ )ستفهاميةاال(. 

 : تنبيـــــهات

أن اإلدغـام ال  بـًعلـاملك ،  فالوقف عليـه كـذًلل وصالُميل أو قُ  كل ما أ-  ١
 .يمنع اإلمالة 

سقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و ساكن  أوتنوين  وإذا وقع بعد األلف املاملة- ٢
 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادت ً وصالوالتقليلاإلمالة 

                                          
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(



 

 ٢٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 :هـاء الكناية
ة ذا كانت متحركـمدية إو واو أ يةِّدَ مة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

ــني  ــه روىإال  إمتحــركني،ب ﴿ :ن  ﴾ ]ــران ﴿ ]٧٥:آل عم   ﴾ ]ــران  ]١٤٥:آل عم

﴿ ]٢٠:الشورى[و   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكـذلك اهلـاءبإسـكان  ]١١٥:النساء 
﴿   ﴾]مع كرس القاف]٥٢:النور . 

ْوســـكن يـــؤده مـــع نولـــه ونـــصله ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

َوعــنْهم وعــ ََ ُ ــهَْ ــص فألقــه ويتق ْن حف َ َ ْ َ ِْ َِّ ْ َ َ ٍْ
  

 

ًونؤتــه منْهــا فــاعترب صــافي َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ َ حـــالاَْ َ  

ــف وأهنــال ــوم بخل َمحــى صــفوه ق َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــ ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ــريهمَ ْن كث ِ ِ ِ َ ِ  

 

ُوفيـه م ِ ِ ًهانــَ َ معــه حفــص أخــو والاَ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

﴿ روى      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ــصهم ــم حلف ــسانيه ض ــرس أن ــا ك ْوه َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

ــتح وصــال ــه اهللاَ يف الف ــه علي َومع ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روىو   ﴾]صـلة مـع زيـادة بضم اهلاء دون  ]٣٦:الـشعراء[و]١١١:األعراف
  .مهزة ساكنة قبلها 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ ، فتح الوصيد  ج١٦١، ١٦٠شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
  .٢٥٦ ، الوايف ص ٢٧٩، رساج القارئ  ص، من تفردات حفص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٤(
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﴿يفله الوجهان و  ﴾]ًأداءوهو املقدم  ضم مع الصلة،ال.١]٧:الزمر. 

﴿ اإلسكان .٢    ﴾. 

 :اهلمز واإلبدال
﴿روى   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  

َويف الـصابئني اهلمـز والـصابئون ُْ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ْ خـذِ ُ  

 

ًوهزؤ ْ ُ ًا وكفـؤَ ْ ُ َا يف الـسواكن فــصالَ ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿ روى       ﴾  وحترك حسب موقعها من اإلعراب مع املدهبمزة بعد األلف . 
ــــا دون مهــــز مجيعــــهو ِ َقــــل زكري ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصــحاب َ َورفــع غــري شــعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

﴿روى   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمهز ]١٠٦:التوبة  
ــ ــود ترج ــم يف ه ــد هل ِووح ْ ُْ َْ ِّ َ َُ ُ ــزهُئَ ُ مه ُ ْ َ  

 

َصــفا نفــر مع مرجئون وقد حـال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

﴿ روى   σ ﴾ ]اإلدخال ب ]٤٤:فصلت . 
 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية 

﴿ـ          ﴾ ]اً أبدل اهلمزة الساكنة ألف]٩٦:ألنبياءا[و] ٩٤:الكهف. 

                                          
 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢، من تفردات حفص، فتح الوصيد ج٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٢(
  ٢٩٢ ص،املزهر٢٥٨ ص ٢، فتح الوصيد  ج ٧٣٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(



 

 ٢٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ ريودروى ال †  ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف 
بعد اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل، وبام أن اهلمـزة مـسهلة فيجـوز لـه يف 

التوسط والقرص، وهذا حال قراءته بتوسط املنفصل ، أما حال : حرف املد قبلها 
 .راءته بقرص املنفصل فيتعني القرص ق

﴿ـ    ﴾  ] فرواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 
﴿ري دوقرأ الـ    ﴾ ]بــحذف اليـاء بعـد ]٤:الطـالق[و]٢:املجادلـة[و]٤:األحـزاب 

﴿ الـالزماهلمزة، واختلف عنه يف اهلمزة بني تسهيلها وإبداهلا ياء ساكنة مع املد  ﴾ 
•﴿وله مـع التـسهيل القـرص والتوسـط ﴾ . وعـىل اإلبـدال يــجوز لـه يف﴿    

   ﴾ ويــجوز ملـن . ُاإلظهار مع سكتة يسرية بـني اليـاءين واإلدغـام :  يف الطالق
 .َّ الوقف باإلبدال مع السكون وبالتسهيل مع الروم ًله وصالَّهَس

﴿ري دووقـرأ الــ  ﴾ ]و.  اليــاءبــدل  مفتوحــةهبمــزة ]٢٧:هــود﴿     ﴾ 
 .هبمزة ساكنة بعد الياء ]١٤:احلجرات[

 اهلمزتان من كلمة   
مفتوحــة أو إذا اجتمعــت مهزتــان يف أول كلمــة ، األوىل مــنهام مفتوحــة والثانيــة 

 ، فيكون  هاممع إدخال ألف الفصل بينري يسهل اهلمزة الثانية دوفإن المكسورة 
 .ف فهمزة مسهلة بني بني النطق هبمزة حمققة فأل

                                          
قـال ابـن يالوشـة والتـسهيل مـع  ،٨٧، الفتح الرمحاين للجمـزوري ص ٢٨٠الوايف للقايض  )١(

 .٢٠٣ًالتوسط هو املقدم انظر املقدم أداء ص 



 

 ٢٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ومتـد بمقـدار –هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصـقتني :واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل -حركتني      ﴾ تكون بإثبات ألـف 

﴿بني اهلمزة األوىل املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾ .  
 اإلدخال عدم.٢ وهو املقدم  اإلدخال.١:ة فله الوجهانأما بني املفتوحة واملضموم

﴿:نحو    4 ﴾]١٥:آل عمران[ ،﴿ •﴾ ]٨:ص[،﴿  •﴾ ]٢٥:القمر[. 
 : ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي 

١- ﴿  σ ﴾ ] ٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[  .  
٢- ﴿    σ ﴾  ]٥٨: خرف الز[ .  

سـتفهام وذلك الجتامع ثالث مهـزات يف هـذين اللفظـني ، األوىل مهـزة اإل
 .  وهي فاء الكلمة اًوالثانية املفتوحة ، والثالثة ساكنة أبدلت ألف

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
﴿وقــرأ   ∴ ﴾ ]و ]٢٨:العنكبــوت[ ]٨١:األعــراف ،﴿∴ ﴾ ]١١٣:األعــراف[ 

 .ستفهام مع التسـهيل و اإلدخال باإل
﴿وقرأ     ﴾ ]اإلبـدال.١:ويف مهزة الوصـل وجهـان باالستفهام ]٨١:يونس  
﴿ التسهيل مثل. ٢ وهو املقدم     ﴾ . 

                                          
ًذهب بعض النحاة إىل إبدال الثانية ياء ولكنه لـيس مـن طريـق  :٧٣الوايف ص يف   قال القايض)١(

 .الشاطبية، فال ياتفت إليه وال يقرأ به



 

 ٢٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 :اهلمزتان من كلمتني 
ة األوىل  مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمـإذا التقت -١

ري يإسقاط دو ال فقرأوالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿: نحو اهلمزة األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف الشكل   

  ﴾، ﴿           ﴾، ﴿     ﴾  
 توسـطال حـال توسـط املنفـصل ،ز الساقطواقع قبل اهلموجيوز له يف حرف املد ال

 .توسطال وأ القرص :جيوز وجهانقرص املنفصل  عىلو .فقط
 :  وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي -٢

     :  أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة ، ومل يرد إال يف قولـه تعـاىل -أ 
﴿      ﴾ني اهلمزة والواو فيسهل اهلمزة الثانية ب. 

﴿: أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة ، نحو-ب       ﴾ فيسهل 
 .اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء

﴿:والثانيــة مفتوحــة، نحــو  أن تكــون األوىل مكــسورة -ج        ﴾      
 . مفتوحةًفيبدل اهلمزة الثانية ياء

﴿: ومة والثانيـة مفتوحـة ، نحـو  أن تكون األوىل مـضم-د       ﴾ 
 . مفتوحةاًفيبدل اهلمزة الثانية واو

﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو -هـ      ﴾ ففيها  
 :  وجهان مها

 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١
 .اهلمزة والياء  تسهيل اهلمزة الثانية بني -٢



 

 ٢٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة 
ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصـل فقـط ، فـإن وقفـت عـىل األوىل يوحمل التسه

 . وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق 
٣- ﴿      ﴾ ]إدغام و  ،  فيقرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها]٥٠:النجم

﴿التنوين يف الالم املضمومة    1! ﴾، وإذا وقف عـىل لفـظ﴿  ﴾ فـان 
!1﴿  بـثالثة أوجه يف االبتداء ريودلل ﴾ هي       : 
1﴿.أ  ﴾ وهو املقدم ٍ مضمومةٍ فهمزةٍ ساكنةٍ فالمٍ مفتوحةٍهبمزة وصل . 

1﴿ .ب  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضموم ٍ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍةٍِ ٍ . 
  .مدية، مع التقليل يف األوجه الثالثة ٍثم واو بالم مضمومة ﴾1﴿ .ج

 ميم اجلمع
 اجلمع إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكرس أو ياء ساكنة ميم
﴿ :نحو         ﴾، ﴿        ﴾فإهنا تكرس وصال ً. 

 :اإلضافةياءات 
تـدل عـىل و  عن أصـول الكلمـة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملهـا ،املتكلم تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿ فتقول يف ،الكاف واهلاء  ﴾ :َّإن  وخالف القراء فيهـا دائـر بـني ،هَِّنك وإَِّن وإِ

 . الفتح واإلسكان



 

 ٢٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿: بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحو ريود القرأ   
   ﴾ أو املكسورة، نحو :﴿      ﴾ ،أو قبل مهزة الوصل مع الم التعريف 

ـــو ﴿ :نح         ﴾ـــو ﴿:  أو بـــدوهنا، نح        ﴾ وروى ،
 .ام ييلباإلسكان يف بعضها اآلخر كام في

﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح][٢٦:احلج][١٢٥:البقرة[. 
﴿ سكن الياء يف كلمةأ  ﴾ ]٧٩:األنعام[و]٢٠:آل عمران[. 

ًوعم عـال ُ ََّ ْوجهـي وبيتـي بنُـوح عـن َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ
  

 

ــوى وســواه عــد َّل ُ ُ َ َ ًِ ً أصــالِ ْ ــيحفالَ َ ل َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ سكن الياء من كلمةأ ﴾ ذا وقع بعدها مهز فتفتح، إال إحيث وقعت. 
﴿ سكن ياءأ ﴾ ٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

ــن وراءي دونــوا ُومــع رشكــاءي م َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  

ِويل نعجة مـا كـان يل اثنَـني مـع معـي َ َ ْ َْ َ ْ َِ ْ َ ُِ َِ َ  

ــصهم ــورش وحف ــا ل ــتح ويل فيه ْوف ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

 

َويل دين عن هـ ْ ََ ِ ِ َاد بخلـف لـه احلـالِ َ ْ َ ُْ ٍ ٍُ ِ  
ًثـامن عــال َُ ٍ َ والظلـة الثــان عـن جــالَ َّ ُ ُِّ ْ ََ ِ َّ

  

ـــتكمال ـــس ســـكن ف َومـــايل يف ي َُ َ َْ َِّ ْ َِ ِ
  

 

  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسـام:والياء الزائدة
 .صحفوسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم امل إثباهتا وحذفها،

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٢(
 .٥٩٦ ص١سخاوي ج ل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٣(
 .٥٩٨ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٤(



 

 ٢٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿ : فقـط نحـوً وصـاليف عـدد مـن األلفـاظوقد أثبتها الدوري       
   ﴾]١٨٦:البقرة[.  
﴿ روىو             ﴾ ]وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخـرف ً 
 .، فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويفاًووقف

ـــوا يل ِومــع تؤمنُ ِ ْ ُ ْ ـــوا يب جاويـــاََ َ يؤمنُ َ َ ُِ ِ ْ  

 

َعبادي صْف واحلذُف عن شاكر دال َْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ  
 

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
 .ري بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء دووقف ال 

 ﴿نحو     ﴾]الزخرف يقـف عليهـا، ]٣٢:الزخرف ﴿  ﴾ ،﴿  

   ﴾ ]وقف عليها،]٤٣: الدخان  ﴿  ﴾. 
ــــاء هــــاء مؤنــــث ٍإذا كتبــــت بالت َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ــ ــْف حق ــاء ق ْ فباهل ََ ِ ِ َ ــوالِ َا رىض ومع ِّ َ َُ ً ِ
  

 

﴿ : وهـييهـا بالتـاءقـف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾ حيـث
﴿، ووقعــت   ﴾ ــث وقعــت ﴿، وحي   ﴾ ]ــون ﴿، واً معــ]٣٦:املؤمن  

   ﴾ ]٦٠:النمل[، ﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]ووقـف عـىل ، ]١٩:النجم 
 ﴿الياء من    ﴾اً اختبار حيث وقع . 

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٨شاطبي بيت رقمللحرز األماين  )١(
  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(

بتنوين ثم دخل عليها الكاف للتـشبيه فهـي ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(
ًىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، ٍّمنونة جمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو ع

 .١٥٠ًوإنام كتبت يف املصحف نونا عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض ص 



 

 ٣٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿يف  وقف و   ﴾ ]عىل الكاف  ]٨٢:القصص﴿  ﴾وجيوز البدء بـ ﴿ ﴾ 
﴿ كذلك يفو      ﴾ ﴿ ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾ .  

﴿يف  لفاألبقف وو  ﴾]٣١:الرمحن[،]٤٩:الزخرف []٣١:رالنو[. 
 بكيفيـة ختـالف ريودكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها الـ

 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودهـا، أذكرهـا ،اًحفص
  :هنا كي ينتبه هلا وهذه األلفاظ هي

 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -  ،   ،   ﴾ و ﴿   ،  ،  ﴾.  
﴿ روى -   ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت. 

َوحيــث أتــ َ ُ ْ َ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كــيَف رتـالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
ــ َويف ضــم جمراهــا ســواهم وف َ َ َْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ــاِ َتح ي ُ ْ  

 

َبنَي هنَـا نـــص ويف الكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

﴿ روى -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ـــه ـــل تائ ـــب زد قب ـــذكرون الغي ِوت ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكريام ِ ً وخفُّ الـذال كـم رشفـَ ََّ َ ْ َ ِ ِ َ عـالاَ َ
  

 

                                          
 .١٥١ انظر الوايف للقايض ص )١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ، ١٥٩ص القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .٢٣٧ ، الوايف ص٢٤٩اج القارئ ابن القاصح ص ، رس٧٥٧شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
   .٢٢١ ، الوايف للقايض ص٢٢١ ، رساج القارئ ابن القاصح ص٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٤(



 

 ٣١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

﴿كرس السني من - ﴾ابتـدئ بالتـاء أم ، سواء اً مضارعً إذا كان فعال
. وسواء اتصل به ضمري أم ال،بالياء

﴿ : يفوهو املقدم اإلختالس.٢اإلسكان .١له الوجهان -    ،  2 ﴾، 
 ﴿ : نحوفاظلعدد من األو ∋ ﴾، ﴿ ( ﴾،﴿ ∋  ﴾. 

اع حال  ويكون باإلرس، هو النطق بمعظم احلركة ويقدر بثلثيها:االختالسو
   .النطق باحلركة حتى يذهب يشء منها ويقدر بثلثها

                                          
وعىل وجه اإلسكان تم ضبط املصحف طباعة السودان وجممع امللك فهد فجعلوه املقدم، وقال )١(

: ٢١٩،وقـال ابـن القاصـح ص ١٩٦ ص ًابن يالوشة واإلختالس هو املقدم انظر املقـدم أداء
   .واإلختالس هي الرواية اجليدة املختارة 



 

 ٢٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    دون ألف    

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال   σ 

٧     إمالة فتحة الصاد واأللف  ±   
٨     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   

٩   
لف بعدها أضم الياء وفتح اخلاء و
 وكرس الدال  

١٠    ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال    

١٣         ًنية واوا مفتوحةبدال اهلمزة الثاإ        

١٩      واأللفإمالة فتحة الكاف   ∇  
٢٠     واأللفإمالة فتحة الصاد   ±   
٢٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠     فتح الياء     

٣١       
 ً اهلمزة األوىل وصالحذف

 مع التوسط أو القرص      

٣٣     فتح الياء      



 

 ٣٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٣٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٣٩     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٤٨     بالتاء بدل الياء     
٥١      حذف األلف     
٥١    بالتقليل ♠   
٥١      ًإدغام الذال يف التاء إدغاما كامال ً     

٥٣   ًبالتقليل وقفا ♠  

٥٤   بالتقليل ♠  

٥٤     
 )ًامع(

 اختالس .٢ مز اهل إسكان.١وجهان 
 )املوضعني ( قدم وهو امل الكرسة

    
 2   

٥٥     بالتقليل ♠   
٥٥     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

٥٧     بالتقليل     

٥٨      
 دغام الراء يف الالمإ .١:وجهان

 )كحفص ( قدموهو امل ظهار إ.٢      

٦٠   بالتقليل ♠  

٦١     بالتقليل ♠   
٦١      كرس امليم       

٦٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    

٦٧   بالتقليل ♠  



 

 ٣١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٧    
 سكان الراءإ. ١ وجهان

 قدموهو امل  ضمة الراءاختالس .٢
    

 ∋   

٦٧      بدال الواو مهزةإ      

٧٣     بالتقليل �  

٧٤    إسكان اهلاء   

٨٠      إدغام الذال يف التاء     

٨١     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٨٣       بالتقليل Š      
٨٣    مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒  

٨٤     إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 
٨٥   إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 

٨٥     تشديد الظاء      
٨٥    واأللفلة فتحة الراءإما  ≤   
٨٥   إسكان الفاء وحذف األلففتح التاء و     
٨٥    إسكان اهلاء   

٨٥      بالتقليل ∼    

٨٦      بالتقليل ∼    

٨٧   ًبالتقليل وقفا ♠  

٨٧    ًبالتقليل وقفا ♥ 



 

 ٣٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٨٩      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٩٠     إسكان النون وختفيف الزاي مع االخفاء    

٩٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

٩١    إسكان اهلاء   

٩٢         إدغام الدال يف اجليم        

٩٢   بالتقليل ♠  

٩٢      إدغام الذال يف التاء     

٩٣           كرس امليم          

٩٣      
 إسكان الراء . ١وجهان 

 قدموهو امل  ضمة الراءاختالس. ٢
      

∋    

٩٤      النون واأللفإمالة فتحة  ⇒   

٩٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٩٧     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٩٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

١٠٤       فتحة الكاف واأللفإمالة  ∇   

١٠٥     إسكان النون وختفيف الزاي مع االخفاء    

١٠٦     
فتح النون األوىل والسني ومهزة ساكنة 

 قبل اهلاء    



 

 ٣٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٠٨   بالتقليل ♠  

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١١١    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

١١٢    إسكان اهلاء   

١١٣   )املوضعني (   واأللفإمالة فتحة الراء   ً)معا( ≤   

١١٤      بالتقليل ∼    

١٢٠     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   

١٢٤    ون واأللفإمالة فتحة الن  ⇒  

١٢٤    فتح الياء    

١٢٥        إدغام الذال يف اجليم      

١٢٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٢٥    إسكان الياء     

١٢٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٢٨     كرسة الراءاختالس   ⁄  

١٣٠      بالتقليل ∼    

١٣٣     وصال اهلمزة الثانيةتسهيل ً    …  

١٣٥    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

١٣٦   بالتقليل ♠  

١٣٦  بالتقليل ♥ 



 

 ٣٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٣٧    اءإسكان اهل   

١٣٩    إسكان اهلاء   

١٤٠      ًإبدال التاء ياء       

١٤٠    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ  
١٤٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٤٢       كرس امليم       

١٤٢       

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان
تسهيلها بني .٢مكسورة وهو املقدم 

 اهلمزة والياء

     

   …  

١٤٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٤٣      النون واأللفإمالة فتحة   ⇒    
١٤٣     حذف الواو     

١٤٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

١٤٩    بالياء بدل التاء     
١٥٠    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٥٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٦١      إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٦٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف      

١٦٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٣٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٦٥     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤   

١٦٦     إدغام الذال يف التاء       
١٦٦      كرس امليم        

١٦٧      كرس امليم وترقيق الم لفظ اجلاللة     

١٦٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٦٨      إسكان الطاء مع القلقلة     

١٦٩   
   إسكان الراء. ١وجهان 

 قدموهو امل  ضمة الراءاختالس. ٢
    

∋   

١٧٥      إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٧٧       ضم الراء       

١٧٧      بالتقليل Š   

١٧٨      ًبالتقليل وقفا ∏  
١٧٨   بالتقليل ‘   
١٧٨    بالتقليل ‘  

١٨٤     إسكان اهلاء    

١٨٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٨٦ 
  

 
 ًإثبات الياء وصال

   
    

١٨٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ٣٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٨٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٩١      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
١٩٧       تنوين ضم مع اإلدغام       

١٩٧     تنوين ضم مع اإلدغام      

١٩٧     بالتقليل     

١٩٧     ًبالياء وصال      

٢٠٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠٠      بالتقليل ∼    

٢٠١      بالتقليل ∼    

٢٠١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠٤      بالتقليل ∼    

٢٠٤   إسكان اهلاء   

٢٠٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠٧    حذف الواو     

٢٠٨      مع القلقلةن الطاءاسكإ      

٢١٢      بالتقليل ∼    

٢١٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٣٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢١٣      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

  تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم 
     

   …  

٢١٦    مواضع ٣( إسكان اهلاء (   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢١٧      بالتقليل ∼    

٢١٧     ن واأللفإمالة فتحة النو  ⇒   
٢١٨     ًباهلاء وقفا   

٢١٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٢١٩      ضم الواو      
٢٢٠      بالتقليل ∼    

٢٢١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٢١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٢٢٣   بالتقليل ⇓   

٢٢٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٣١      ءإدغام الدال يف الظا      
٢٣١      مهزةالواوإبدال      

٢٣١   ًباهلاء وقفا     

٢٣٣    ضم الراء      

٢٣٥        ًبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحةإ        



 

 ٣٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٢٣٦      )املوضعني (  مع القلقلة إسكان الدال  )ًمعا(    

٢٣٧      بالتقليل     
٢٣٨     بالتقليل ÷    

٢٤٣   إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 

٢٤٣    )املوضعني ( إمالة فتحة النون واأللف  )ًمعا(  ⇒   
٢٤٥       الثانيةضم الفاء      

٢٤٦    بالتقليل ♠   
٢٤٦    إمالة فتحة الياء واأللف   ÿ 

٢٤٦         كرس امليم        
٢٤٧   بالتقليل ⇓   

٢٤٨   بالتقليل ♠  
٢٤٩        فتح الياء     

٢٤٩     فتح الغني      

٢٥٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٢٥٣    ًبالتقليل وقفا ♥ 

٢٥٤    الضم بدل تنوينةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٥   إسكان اهلاء   



 

 ٣٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٥٦      بالتقليل ⊆    
٢٥٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٥٩    إسكان اهلاء    
٢٥٩   بالتقليل ⇓   

٢٥٩ 
  ،    ،

   
 ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء 

 ،     
   

٢٥٩   إمالة فتحة امليم واأللف ∧ 
٢٥٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٢٥٩    بالراء بدل الزاي    

٢٦٠    الراءرسةك اختالس   ⁄  

٢٦٠      بالتقليل �   

٢٦١          إدغام التاء يف السني        

٢٦٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٦٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٢٦٥     بضم الراء      
٢٦٥      ن الكافاسكإ     

٢٦٨      
 إسكان الراء . ١وجهان 

 قدموهو امل ضمة الراء اختالس. ٢
     

 ∋   
٢٧٠     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  



 

 ٤٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٢٧١     
 وهو املقدمإسكان العني  .١:وجهان

  كرسة العنياختالس. ٢ 
   

 ⊕  
٢٧١     إسكان اهلاء     
٢٧١      ًإبدال الياء نونا     

٢٧٣       كرس السني       

٢٧٣    بالتقليل  ∧   

٢٧٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف      

٢٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٧٦     واأللفإمالة فتحة الفاء   ⊃  

٢٨٠     بتشديد الصاد     

٢٨١      فتح التاء وكرس اجليم    

٢٨٢       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       

٢٨٢      بالتقليل  Ÿ   

٢٨٢     إسكان الذال وختفيف الكاف      

٢٨٢      بالتقليل  Ÿ   

٢٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٢٨٢        
 ًإبدال الثانية واوا مكسورة. ١:وجهان 
 ني اهلمزة والياءتسهيلها ب .٢وهو املقدم

      

    …  

٢٨٢      ضمبتنوين    



 

 ٤١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٣     بضم الراء واهلاء مع حذف األلف     

٢٨٤       
إدغام الراء . ١:إسكان الراء ثم وجهان

 قدموهو امل هاراإلظ. ٢يف الالم  
      

٢٨٤       إسكان الباء وادغامها يف امليم       

٢٨٦      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١:وجهان        

٢٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

 

 رواية الدوري ــــــــــــــــانالبيـــــ رواية حفص اآلية
٣       واأللفمالة فتحة الراءإ  ⁄    

٤    مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒  

٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٣     أللف واإمالة فتحة الراء ≤    

١٣       
ً الثانية واوا   اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

      
     …  

١٣    إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
١٤    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٤      يلبالتقل ∼    



 

 ٤٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٥      
مع  تسهيل اهلمزة الثانية: وجهان
 بدون إدخال. ٢وهو املقدم  اإلدخال

  4  

  4  

١٦        اإلظهار . ٢اإلدغام . ١:وجهان        
١٦     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
١٧      مالة فتحة احلاء واأللفإ ™     
٢٠     إسكان الياء     
٢٠     ًإثبات الياء وصال     
٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع  اإلدخال   σ  

٢١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٢      بالتقليل ∼    

٢٧     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٢٧      
     

 )يف املوضعني( إسكان الياء     
    

٢٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٣٠     حذف الواو    
٣١       اإلظهار.٢ اإلدغام.١:وجهان       
٣٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٣٥     ًباهلاء وقفا      

٣٥         فتح الياء       

٣٦   بالتقليل ‘  



 

 ٤٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٦     بالتقليل ‘   
٣٧           ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة           

٣٧      باهلمز املضموم مع املد املتصل      

٣٧   بالتقليل  ⇓   

٣٨      باهلمز املضموم مع املد املتصل      
٣٩   إسكان اهلاء    
٣٩    التقليلب κ   
٤٠   بالتقليل  ⇓   

٤١       فتح الياء     
٤١   إمالة فتحة الكاف واأللف ∇  

٤٥    ًبالتقليل وقفا ♥  
٤٥      بالتقليل ∼    

٤٧   بالتقليل  ⇓   

٤٧      
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

      

     …  
٤٨     بالنون بدل الياء    

٤٨      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄     

٤٩      إدغام الدال يف اجليم      
٤٩      فتح الياء       



 

 ٤٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٤٩     بالتقليل �    
٥٠      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٥٢    بالتقليل ♥  
٥٥    بالتقليل ♥  
٥٦      بالتقليل ∼    

٥٧    نونا األوىلإبدال الياء ً      
٥٩    بالتقليل ♥  
٦١    ًباهلاء وقفا     

٦٢   )يف املوضعني  (إسكان اهلاء  )ًمعا(    

٦٥     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٦٦     أو القرصتسهيل اهلمزة مع التوسط  †  

٦٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٧٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٧٥    إمالة فتحة الطاء واأللف ≠   
٧٥     )يف املوضعني(إسكان اهلاء  ً)معا(     
٧٥     واأللفإمالة فتحة النون  ⇒ 

٧٨      كرس السني       

٧٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٧٩   
  فتح التاء وتسكني العني 
 وختفيف الالم وفتحها   



 

 ٤٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٨٠     
ضم الراء . ٢ إسكان الراء. ١وجهان 
 وهو املقدم  الضمةاختالسم ث

   

  ∋    

٨٠     
 إسكان الراء. ١وجهان 

 وهو املقدم اختالس ضمة الراء. ٢ 
    

 ∋    

٨١       تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    σ   

٨١      إدغام الذال يف التاء      
٨٣    ًإبدال الياء تاء     

٨٤   بالتقليل ♠  

٨٤  بالتقليل ♥ 

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٩٣    وختفيف الزايخمفاة ن النوناسكإ    

٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٩٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄     
٩٤    واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄  

٩٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٩٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٩٧   فتح احلاء   

١٠٠   لفإمالة فتحة الكاف واأل    



 

 ٤٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٠٣   وقفاباهلاء ً    

١٠٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١١٠    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١١٢         كرس امليم         
١١٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١١٢ 
   

    
 كرس امليم

    

      

١١٥       ًإبدال الياء تاء      

١١٥       ًإبدال الياء تاء      

١١٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١١٧      بالتقليل ∼    

١١٩    يل اهلمزة مع التوسط أو القرصتسه †  

١٢٠   مرققةن الراء اسكإكرس الضاد و    

١٢٤     إدغام الذال يف التاء    

١٢٦   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٣١    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٣٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٣٨    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٤٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٤٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٤١      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
١٤٥     )املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء  )ًمعا(     

١٤٥      بالتقليل ∼    

١٤٥      )املوضعني، إسكان اهلاء، بدون صلة  )ًمعا      

١٤٦     بدون نون(يقف عليها بالياء(   

١٤٦   ضم القاف وحذف االلف وكرس التاء    

١٤٧      اإلظهار. ٢  اإلدغام. ١: وجهان     

١٤٧      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
١٤٨      بالتقليل ∼    

١٥٠   إسكان اهلاء   

١٥١      وختفيف الزايخمفاةإسكان النون     

١٥٢ 
   

    
 إدغام الدال يف الصاد

   
   

١٥٢      إدغام الذال يف التاء        

١٥٢       إمالة فتحة الراء واأللف   ⁄   

١٥٢      بالتقليل ∼    

١٥٣      ءاتإدغام الذال يف ال       
١٥٣    اء واأللفإمالة فتحة الر  ≤  

١٥٤     ضم الالم     



 

 ٤٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٥٤        كرس امليم          

١٥٧     ًإبدال الياء تاء    

١٥٩        اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان         

١٦٠    
 إسكان الراء. ١: نوجها

 وهو املقدم  ضمة الراءاختالس. ٢  
    

 (   

١٦٥   بالتقليل  ⇓   

١٦٩     كرس السني     

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم    

١٧٥      ًإثبات الياء وصال      
١٧٨     كرس السني     

١٨٠     كرس السني     

١٨٠    بالياء بدل التاء     

١٨١      إدغام الدال يف السني      
١٨٣     إدغام الدال يف اجليم       
١٨٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨٥      بالتقليل ∼    

١٨٧      ًإبدال التاء ياء       

١٨٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٨٧      ًإبدال التاء ياء       



 

 ٤٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٨٨    بالياء وكرس السني     

١٨٨      وضم الباءاء وكرس السنيبالي       

١٩٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٩١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٩٢     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
١٩٣       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان       

١٩٣    إمالة فتحة الراء وترقيقها ≤   

١٩٥   بالتقليل ‘ 

١٩٥   إمالة فتحة الياء واأللف ÿ 

١٩٨    إمالة فتحة الراء وترقيقها ≤  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      تشديد السني     

٥ 
    

    

 أو وىل مع التوسط اهلمزة األحذف
 القرص

    

   

٨       بالتقليل Š     

١٢    بدل األلفوياء  الصاد كرس   

٢٠     بالتقليل Ÿ  

٢٢        اهلمزة األوىل حذف         



 

 ٥٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٢٢    دغام الدال يف السنيإ     

٢٣    دغام الدال يف السنيإ     

٢٤        اهلمزة األوىل حذف         

٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    

٢٩      ضمتنوين     

٣٣     لف بعد العنيأ    

٣٦        املوضعني ( بالتقليل( Š      

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

٣٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٢      كرس امليم      

٤٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

٤٣     بالتقليل Ì  
٤٣       اهلمزة األوىل حذف       

٤٧      الباء واأللفإمالة فتحة  Š  

٤٨       إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

٥١       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء        

٥٦    
    

 إدغام التاء يف اجليم   
    

٥٨     
 إسكان الراء  . ١: وجهان

 وهو املقدم االختالس. ٢
    

∋    



 

 ٥١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٨     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   

٥٨     
 وهو املقدمإسكان العني . ١وجهان 

  كرسة العنياختالس . ٢ 
   

 ⊕  

٦٦     ًضم الواو وصال      

٦٦      إمالة فتحة الياء واأللف   ÿ  

٧٣     ًإبدال التاء ياء    

٧٤       بالتقليل ∼    

٧٤      إدغام الباء يف الفاء        

٧٧        كرس امليم         
٧٧       بالتقليل ∼    

٧٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٨١        إدغام التاء يف الطاء       

٩٠   
     

 إدغام التاء يف الصاد  
     

٩٢   إسكان اهلاء   

٩٤       بالتقليل ∼    

٩٥    بالتقليل ⇒  

١٠١    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢   واأللفمالة فتحة الراءإ  ≤ 

١٠٢      بالتقليل Ì   



 

 ٥٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٠٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠٥     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١٠٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠٨   إسكان اهلاء   

١٠٩    تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص †  

١٠٩       بالتقليل ∼    

١١٤    بالتقليل   

١١٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١١٤      بالياء بدل النون    
١١٥    ،دون صلة إسكان اهلاء   

١١٥      ،دون صلة إسكان اهلاء    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢٤     بالتقليل  ‘  

١٢٤   إسكان اهلاء   

١٢٤    ضم الياء وفتح اخلاء    

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٨    
 وألف  مفتوحةفتح الياء وتشديد الصاد

 بعدها وفتح الالم    

١٣٤    )املوضعني ( بالتقليل   )ًمعا( ∼    



 

 ٥٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٣٦     ضم النون وكرس الزاي     

١٣٦      وكرس الزاياهلمزة ضم      
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٣٩    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤٠     ضم النون وكرس الزاي     

١٤٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤١   ) املوضعني ( لف إمالة فتحة الكاف واأل  )ًمعا(  ∇   

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٤    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤٥    فتح الراء    

١٤٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٥١      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٥٢     بالنون بدل الياء    

١٥٣     وختفيف الزايخمفاةإسكان النون    

١٥٣     إدغام الدال يف السني       
١٥٣    املوضعني(بالتقليل( ♠  

١٥٣     كرسة الراء اختالس   ⁄ 

١٥٥        كرس امليم        

١٥٧     ًتقليل وقفا  ♥  

١٦١       كرس امليم         



 

 ٥٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٦١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٦١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٦٣  بالتقليل ♥ 

١٦٤   بالتقليل ♠  

١٦٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٦٧     إدغام الدال يف الضاد     
١٧٠      إدغام الدال يف اجليم      

١٧١     ًتقليل وقفا  ♥  

١٧٤      إدغام الدال يف اجليم      

١٧٦   إسكان اهلاء   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢         كرس اهلمزة         
٢     بالتقليل     
٥   إسكان اهلاء   

٦     كرس الالم     
٦      بالتقليل Ì   
٦    وىل اهلمزة األحذف       
٨      بالتقليل     



 

 ٥٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١   وقفاباهلاء ً     

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 
١٤         تسهيل اهلمزة الثانية      …  

١٥     املوضعني ( دغام الدال يف اجليم إ(      

١٨      واأللفإمالة فتحة الراء ≤     

١٩     
     

  )املوضعني ( دغام الدال يف اجليم إ    
     

٢٠     بالتقليل ♠   
٢٠    دغام الذال يف اجليمإ    

٢١       مالة فتحة الباء واأللفإ   Š  
٢٢      يلبالتقل ♠   
٢٣        كرس امليم         
٢٤      بالتقليل ♠   
٢٨      فتح الياء    

٢٩     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٣١    بالتقليل �   
٣٢        دغام الدال يف اجليمإ         
٣٢    سكان السنيإ    
٣٣        بالتقليل ∼    

٣٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٥٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٤١        بالتقليل ∼    

٤٢    ضم احلاء    

٤٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٤٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٤٤     ًإثبات الياء وصال       
٤٥     ضم احلاء      

٤٥    إسكان اهلاء    

٤٦   فإمالة فتحة الثاء واألل ’ 
٤٦  ًتقليل وقفا  ♥ 

٤٦     )املوضعني(إمالة فتحة الراء واأللف )ًمعا( ⁄    
٤٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤     

٥٢   ًلف وقفاإمالة فتحة الراء واأل ⁄   

٥٣     فتح الالم     
٥٤    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٥٧     إبدال الواو مهزة    

٥٧     
 كرس الراء

 وإمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

٥٨     إبدال الواو مهزة    
٦٢     واأللفإمالة فتحة الراء ≤   



 

 ٥٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٢ 
   

   
 كرس امليم 

  وضم احلاء 
    

   
٦٣      كرس امليم      

٦٣ 
   

   
 كرس امليم 

 وضم احلاء 
    

   
٦٤         تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٦٦      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٦٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦٧    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٦٨      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٦٨    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٦٩      واأللفإمالة فتحة الراء ≤     

٧١      ضم النون      
٧٢     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

٧٥     بالتقليل ⇓   

٧٧    إدغام الدال يف الضاد     
٧٨    ًتقليل وقفا  ♥ 

٨٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٥٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٣     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٩٥ 
     

    
 ضمة بدل التنوين
 وكرس الالم

    
    

٩٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٠١     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

١٠٢      السنيإدغام الدال يف        
١٠٢    إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٠٦      بالتقليل Š   

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

   وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل   

١٠٧         كرس امليم          
١١٠   ًتقليل وقفا ♥ 

١١٠       واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
١١٠      إدغام الذال يف التاء    

١١٠      إدغام الذال يف التاء       
١١٠      بالتقليل �  

١١٠      إدغام الذال يف اجليم      

١١٢   ًتقليل وقفا ♥ 



 

 ٥٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١٢     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون     

١١٣      إدغام الدال يف الصاد       

١١٤   ًتقليل وقفا  ♥  

١١٥      وختفيف الزايفاةخم إسكان النون      

١١٦   ًتقليل وقفا ♥ 

١١٦     تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال σ   
١١٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١١٦      فتح الياء     

١١٨       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان       
١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   إسكان اهلاء   

١٣      مالة فتحة اهلاء واأللفإ     

١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٥     فتح الياء   

١٧    إسكان اهلاء     

١٨  ) املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(   



 

 ٦٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٩     تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال  
١٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٢١    واأللفمالة فتحة الراءإ  ⁄   
٢٣     فتح التاء الثانية     
٢٧     واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٢٧     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٢٧      ضم الباء      
٢٧    ضم النون الثانية    
٢٩        بالتقليل ∼    

٣٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٢        بالتقليل ∼    

٣٢    ًإبدال التاء ياء    
٣٤       إدغام الدال يف اجليم        
٣٦       بالتقليل �   
٤٣     إدغام الذال يف اجليم     
٥٤    كرس اهلمزة    

٥٤     كرس اهلمزة    

٥٦     إدغام الدال يف الضاد      

٥٧     
إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة 

 خمففة بدل الصاد   



 

 ٦١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٧   ن اهلاءإسكا   

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٠       إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٦١   إسكان اهلاء   

٦١     اهلمزة األوىلحذف       

٦١    إسكان السني    
٦٢    إسكان اهلاء   

٦٣     
ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء 

 مفتوحة     

٦٤    وختفيف اجليمخمفاة إسكان النون    

٦٦   إسكان اهلاء   

٦٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٦٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

٧٠        بالتقليل ∼    

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   

٧٤ 
    

    

 فتح الياء 
 إمالة فتحة الراء واأللف

    

⁄   

٧٦        واأللف فتحة اهلمزة ةمالإ  ∫       



 

 ٦٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٧٧      
 كحفص: ً وصال •

  ∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف:ً وقفا•

٧٨      إمالة فتحة اهلمزة واأللف:ًوقفا ∫ 
٧٩    إسكان الياء    

٨٠   ًإثبات الياء وصال    
٨١     ختفيف الزاي وخمفاة إسكان النون    

٨٣    تنويندون بكرس التاء     

٨٣       
 مكسورة ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١

 أو تسهيلها. ٢وهو املقدم
      

       
٨٤    بالتقليل ♠ 

٨٥     مهزة مفتوحة يف آخره مع املدةاديز      
٨٥     بالتقليل κ   
٨٥    بالتقليل  ♥ 
٨٩   إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٩٠     واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
٩١   بالتقليل ♠   
٩١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٩١     بدل التاءاءبالي       

٩١     بدل التاءبالياء       

 ا •
 



 

 ٦٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٩١    بدل التاءبالياء     

٩٢      واأللفإمالة فتحة الراء ≤     
٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٩٤         إدغام الدال يف اجليم         
٩٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٩٤    ضم النون   
٩٥    ) املوضعني  ( سكنهاإف الياء ويفخت )ًمعا (     
٩٥    بالتقليل ⇓   

٩٦    ألف بعد اجليم وكرس العني وضم االم    

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٧   إسكان اهلاء   

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٨      كرس القاف      
٩٩   إسكان اهلاء   

١٠١   بالتقليل ⇓   

١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   

١٠٤     إدغام الدال يف اجليم   



 

 ٦٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٠٥    ألف بعد الدال     

١٠٩        
 إسكان الراء. ١وجهان 

 وهو املقدم ضمة الراء ساختال. ٢ 
      
    ∋   

١٠٩      ةكرس اهلمز     

١١١ 
   

     
  امليم كرس      

     
١١١      بالتقليل �  
١١٤   إسكان اهلاء   

١١٤     ف الزاييفخت وخمفاة ونالن ناإسك   
١١٥   باجلمع  ( ألف بعد امليم(    

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧   إسكان اهلاء   

١١٩   ضم الفاء وكرس الصاد    
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء  

١١٩     فتح الياء     

١٢٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٢٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٢٤       واهلاء وكرس التاءًزيادة ألفا بعد الالم       
١٢٧   إسكان اهلاء   

١٢٨     الياءالنون بدل ب     



 

 ٦٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٣٠        بالتقليل ∼    

١٣٠    إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٣١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
١٣٥   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
١٣٦     إسكان اهلاء     

١٣٨ 
   
    

  التاء يف الظاءإدغام   
    

١٤٠     داضإدغام الدال يف ال     

١٤١   إسكان اهلاء   

١٤٢      مقلقلةإسكان الطاء      
١٤٣     فتح العني    
١٤٤      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

١٤٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

١٤٦ 
  

    
 إدغام التاء يف الظاء   

    

١٥٢    بالتقليل Š   
١٥٢     تشديد الذال      
١٥٧       إدغام الدال يف اجليم    

١٦١        فتح الياء       
١٦١   ةشدد الياء مكرسفتح القاف و   



 

 ٦٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 الدوريرواية  ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
٢      واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
٣     تشديد الذال      
٥   بالتقليل  
٥     ال يف اجليمذإدغام ال             
١٢   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  
٢٣      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان       
٢٦     بالتقليل     
٢٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   

٢٨ 
       

    
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

       

    

٣٠          كرس امليم         
٣٠      كرس السني     

٣٢        بالتقليل ∼    

٣٣      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون     



 

 ٦٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٤     اهلمزة األوىلحذف       

٣٦      فتحة النون واأللفإمالة  ⇒   
٣٧      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٣٧    إسكان السني    
٣٧    إمالة فتحة الكاف واأللف    

٣٨    )املوضعني(إمالة فتحة النون واأللف  )ًمعا(  ⇒   
٣٨    واأللفحة الراء إمالة فت ≤   
٣٨       بالتقليل   √ 
٣٨         ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة         

٣٩      بالتقليل √  
٣٩     واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٤٠     لفاء وختفيف التاء إسكان ا     
٤٣         كرس امليم        
٤٣      إدغام الدال يف اجليم       
٤٣       إدغام الثاء يف التاء      

٤٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٦       بالتقليل ∧    
٤٧       اهلمزة األوىلحذف         
٤٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٨       بالتقليل ∧    



 

 ٦٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٥٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٥٠      بدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحةإ       

٥٠    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥١        بالتقليل ∼    

٥٢       إدغام الدال يف اجليم      

٥٣     إدغام الدال يف اجليم     
٥٦    ًباهلاء وقفا     

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٧    نون بدل الباء وضم الشني       

٥٧        إدغام التاء يف السني          
٥٧   ختفيف الياء وإسكاهنا   
٥٧       بالتقليل �   
٥٧     تشديد الذال      
٥٩       فتح الياء      

٦٠     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٢     إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم      
٦٦     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨     إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم      
٦٩      ال يف اجليمذإدغام ال     
٧٣        إدغام الدال يف اجليم       



 

 ٦٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٤      ال يف اجليمذإدغام ال     
٧٨   إمالة فتحة الدال واأللف     
٨١     اإلدخالو  التسهيل معاستفهام مهزة زيادة  ∴   
٨٥        إدغام الدال يف اجليم       

٨٧   إسكان اهلاء   

٩١   إمالة فتحة الدال واأللف     
٩٣    إمالة فتحة الكاف واأللف    

٩٦     واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
٩٧     واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
٩٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤    
١٠٠        مفتوحةًااهلمزة الثانية واوإبدال          

١٠١     واأللفالراء إمالة فتحة ≤    
١٠١       إدغام الدال يف اجليم        
١٠١      إسكان السني      
١٠١    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٣    بالتقليل ♠   
١٠٤    بالتقليل ♠   
١٠٥     إدغام الدال يف اجليم     
١٠٥    إسكان الياء    
١١١     مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء     



 

 ٧٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١١٣   هبمزتني الثانية مسهلة مع اإلدخال ∴   
١١٥     بالتقليل ♠   
١١٦     لفإمالة فتحة النون واأل  ⇒   
١١٧     بالتقليل ♠   
١١٧    فتح الالم وتشديد القاف     
١٢٢    بالتقليل ♠   

١٢٣   
  الثانية ة استفهام وتسهيلمهززيادة 

  σ بعدها ألف 

١٢٧    بالتقليل ♠   
١٢٨    بالتقليل ♠   
١٣١    بالتقليل ♠   
١٣٣         كرس امليم         

١٣٤       كرس امليم       
١٣٤     ًبالتقليل وقفا ♠   
١٣٧     باهلاء ًوقفا     
١٣٧      بالتقليل ⇒     
١٣٨     ًبالتقليل وقفا ♠   
١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤٢    حذف األلف    
١٤٢ ) املوضعني ( بالتقليل )ًمعا( ♠   



 

 ٧١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٤٣ ) املوضعني ( بالتقليل )ًمعا( ♠   
١٤٣     كرسة  الراء اختالس  ⁄  
١٤٣   ) املوضعني (  واأللفإمالة فتحة الراء  ً)معا(  ≤   
١٤٤     بالتقليل ♠   
١٤٤    فتح الياء    
١٤٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٤٨    بالتقليل ♠   
١٤٩      إدغام الدال يف الضاد     

١٤٩       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      

١٥٠     بالتقليل ♠   
١٥٠    فتح الياء     

١٥١       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان     
١٥٢        بالتقليل ∼    

١٥٤    ًيل وقفابالتقل ♠   
١٥٥    بالتقليل ♠   
١٥٥      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا       

١٥٥        اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان        
١٥٦        بالتقليل ∼    

١٥٧     األلف وإمالة فتحة الراء ⁄   



 

 ٧٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١٥٧     
 إسكان الراء . ١:وجهان

 وهو املقدم ضمة الراء اختالس. ٢
    

∋   

١٥٧ 
  

    
 كرس امليم

   
    

١٥٩     بالتقليل ♠   
١٦٠     بالتقليل ♠   
١٦٠        كرس امليم       
١٦٠        كرس امليم        
١٦٠      بالتقليل     
١٦١      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      

١٦١    
ألف بعد الطاء املفتوحة وحذف اهلمزة 
 وحذف التاء وفتح الياء وألف بعدها   

١٦٣      إدغام الذال يف التاء      
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح    
١٦٧      إدغام الذال يف التاء     
١٦٩     بدل التاء بالياء     

١٧٢       
 - ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

 باجلمع      

١٧٢       بدل التاء بالياء        
١٧٣      بدل التاء بالياء        



 

 ٧٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٧٨    إسكان اهلاء    

١٧٩        ذالإدغام الدال يف ال         

١٨٠      بالتقليل ⇒     

١٨٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٨٨      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل الثانية.٢مكسورةوهو املقدم 
     

     …  
١٩٥      الالم وصالضم ً     

١٩٥     ًإثبات الياء وصال فقط    
١٩٦   إسكان اهلاء   

١٩٨       واأللفمالة فتحة الراءإ    ≤   
٢٠١     ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة     

 
 الدوريرواية  ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص  اآلية
٧    ًبالتقليل وقفا Ÿ   
٧    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٩       إدغام الذال يف التاء       

١٠     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   

١١    
  الغني  وفتح الشنيوإسكانلياء  فتح ا

 ها ألفبعد خمففه    

١١    ضم السني     



 

 ٧٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

١١     وختفيف الزايخمفاةإسكان النون     
١٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٨   
  الضمفتح الواو وتشديد اهلاء مع تنوين

 واإلخفاء   

١٨    فتح الدال   
١٨    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٩      إدغام الدال يف اجليم       
١٩   إسكان اهلاء     

١٩    رس اهلمزةك    

٢٩      
 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان
 وهو املقدم اإلظهار. ٢      

٣١     إدغام الدال يف السني      

٣٢     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٣٨      
  الراء يف الالم إدغام. ١:وجهان
 وهو املقدم اإلظهار. ٢     

٣٨      إدغام الدال يف السني     

٣٨       
 إدغام التاء يف السني
 ويقف عىل سنت باهلاء      

٤١      بالتقليل Š     
٤٢      ) املوضعني ( كرس العني  )ًمعا(       

٤٢        بالتقليل ∼    



 

 ٧٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٢       بالتقليل    
٤٣    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٤٧   إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
٤٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٨      الذال يف الزايإدغام      

٤٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٤٨ 
   

                
 فتح الياء  

 إمالة فتحة الراء واأللف
   

⁄ 

٤٨     فتح الياء     

٥٠    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٥٩     بالتاء وكرس السني     
٦٦     ضم الضاد     

٦٦      بدل الياءبالتاء      

٦٧       بالتاء بدل الياء     
٦٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٦٧        بالتقليل ∼    

٦٨      غام الذال يف التاءإد    

٧٠     
ألف ثم ضم اهلمزة وفتح السني وبعدها 
≤ لف إمالة فتحة الراء واأل  

٧٠      
 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان
 وهو املقدم إظهار. ٢      



 

 ٧٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣    تسكني اهلاء    

١٢     تسهيل اهلمزة الثانية    

١٧    إسكان السني دون ألف بعدها    

١٧      فتحة النون واأللفإمالة  ⇒   
٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٢٥      إدغام التاء يف الثاء      

٢٦    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٣٠     ضم الراء بدون تنوين       

٣٠   واأللف وقفاءارإمالة فتحة ال ً ≤  

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة   

٣٠     بالتقليل ⇓   

٣٤     إمالة فتحة الباء  واأللف ‰   

٣٤     لفإمالة فتحة النون واأل  ⇒   
٣٥    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٣٧    فتح الياء وكرس الضاد    



 

 ٧٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٧       مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية واواإ       

٣٧    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨        وضعني امل( بالتقليل( ∼    

٤٠     واأللفنيإمالة فتحة الغ  )   

٤٠        بالتقليل ∏    

٤٠         بالتقليل ∼     

٤٢          كرس امليم           

٤٩      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     

٥٢   ًبالتقليل وقفا Ÿ   

٥٥        بالتقليل ∼    

٦٤     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون     

٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦      مضمومة وفتح الذالًتاءإبدال النون     

٦٦      تنوين ضم       

٦٩        بالتقليل ∼    

٧٠      إسكان السني      
٧٤        بالتقليل ∼    

٧٨        بالتقليل       

٨٠       
 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان
 وهو املقدم اإلظهار. ٢        

٨٠         
 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان
 )املوضعني( اإلظهار. ٢         



 

 ٧٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٨٣        إسكان الياء        

٨٥        بالتقليل ∼    

٨٦       إدغام التاء يف السني      

٩١       بالتقليل Ì   

٩٤    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

٩٤     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا  ⁄    

٩٨   
 مع املد ضم السني وبعدها واو مدية

 املتصل   

١٠٠     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

١٠٣     
 ًزاد واوا بعد الالم وكرس التاء 

 -جلمع عىل ا-      

١٠٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   

١٠٦       واوال قبلمهزة مضمومة     

١٠٧        بالتقليل ⇒      

١٠٨      بالتقليل      

١٠٩      بالتقليل    

١٠٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف وترقيق الراء ∑  

١٠٩    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

١١٠      ضم التاء      

١١١    واأللفمالة فتحة الراءإ  ⁄  

١١١      واأللفمالة فتحة الراءإ   ⁄     



 

 ٧٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١٣     بالتقليل Š  
١١٧     مالة فتحة الصاد واأللفإ ±  

١١٧    بدل الياءبالتاء     

١١٧     حذف الواو    

١١٨         كرس امليم         
١٢٣     واأللفءافإمالة فتحة ال   ⊃    
١٢٤       إدغام التاء يف السني      

١٢٧       إدغام التاء يف السني      

١٢٧     واأللفمالة فتحة الراءإ    ≤ 

١٢٨        إدغام الدال يف اجليم       

١٢٨     حذف الواو    

١٢٩     إسكان اهلاء   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

١   واأللف الراءةإمالة فتح  ≤  

٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٢     سكان احلاءإكرس السني بال ألف و     

٣      تشديد الذال      

٦     مالة فتحة اهلاء واأللفإ      



 

 ٨٠  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٧       بالتقليل ∼    

٩        كرس امليم       
١٠  ) املوضعني ( بالتقليل  ً)معا(    
١١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٣     إسكان السني      
١٥   فتح الياء    

١٥    فتح الياء      

١٥    فتح الياء     

١٦     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٦      التاء إدغام الثاء يف     
١٧    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢١      إسكان السني      
٢٣    ضم العني     

٢٣       بالتقليل ∼    

٢٤       بالتقليل ∼    

٢٥   الدال واأللفإمالة فتحة     

٢٥      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل  الثانية. ٢مكسورة ، املقدم 
      

     …  
٢٦        بالتقليل ⇒      

٢٧     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   



 

 ٨١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣١      إسكان الياء       

٣١       إسكان الياء        

٣٢     بالتقليل ⇓   

٣٣   ًباهلاء وقفا    

٣٤     بالتقليل ⇓   

٣٥     فتحةال اختالسفتح اهلاء ثم  .   
٣٧     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٣٨    واأللفلة فتحة الراءإما   ⁄   
٤٥      ًإبدال الياء نونا      

٤٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٤٩       اهلمزة األوىلحذف        

٥٣     فتح الياء     

٥٧      اجليمإدغام الدال يف      

٦٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦١      إدغام الذال يف التاء      
٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    
٦٤       بالتقليل ∼    

٦٦       ةتسهيل اهلمزة الثاني      …  

٧٠       بالتقليل ∼    

٧٥   بالتقليل ♠  



 

 ٨٢  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٧٧   بالتقليل ♠   
٨٠   بالتقليل ♠   
٨١   بالتقليل ♠  

٨١     

 وزيادة مهزة إستفهام  صلة هاء الضمري
 :ويف مهزة الوصل وجهان 

 وهو املقدم  مع اإلشباعاإلبدال.١
( تسهليها مثل. ٢    ( 

         

٨٣    بالتقليل ♠   
٨٤   بالتقليل ♠  

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٨٧   بالتقليل ♠  

٨٨   بالتقليل ♠  

٨٨       بالتقليل ∼    

٨٨       فتح الياء     

٩٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٩٤     إدغام الدال يف اجليم      

٩٦    ًوقفا باهلاء    

٩٨       بالتقليل ∼    

١٠١    ًم الالم وصالض    

١٠٣      إسكان السني      
١٠٣   فتح النون الثانية وتشديد اجليم    



 

 ٨٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٠٧    إسكان اهلاء   

١٠٨     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٩    إسكان اهلاء   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
١    واأللف الراءةإمالة فتح  ≤   

٣    فتح الياء      

٤     إسكان اهلاء   

٧     إسكان اهلاء   

١٠     فتح الياء    

١٣     أللفواإمالة فتحة الراء ⁄   
١٥        بالتقليل ∼    

١٧     بالتقليل ♠   
١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٢٤     تشديد الذال      

٢٥   فتح اهلمزة   

٢٦   فتح الياء     

٢٧    املوضعني (  واأللف إمالة فتحة الراء(  ≤  



 

 ٨٤  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٢٧    باهلمزة املفتوحة بدل الياء   
٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٢٨    فتح العني وختفيف امليم    

٢٩     فتح الياء    

٢٩    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄ 

٣٠     تشديد الذال      

٣١   فتح الياء     

٣٢        إدغام الدال يف اجليم       
٣٤    فتح الياء     

٣٥     لفواألإمالة فتحة الراء ⁄   
٤٠      اهلمزة األوىلحذف        

٤٠    كرس الالم دون تنوين    

٤١  ≤  )ضم امليم  )إمالة  ≤   

٤٢   إسكان اهلاء    

٤٢     كرس الياء     

٤٢    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤٤        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة       

٤٦      ًبالياء وصال        
٤٦   فتح الياء      



 

 ٨٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٧   فتح الياء      

٤٧     إظهار. ٢  إدغام. ١:وجهان     
٥٤      واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٥٨      اهلمزة األوىلحذف        

٥٩     الباء واأللفإمالة فتحة   ‰ 
٦٠        بالتقليل ∼    

٦٥     الدال واأللفإمالة فتحة      
٦٦      اهلمزة األوىلحذف        

٦٧   الياء واأللفإمالة فتحة   ÿ 
٦٨    بتنوين فتح    

٦٩       إدغام الدال يف اجليم         

٦٩     إسكان السني     
٦٩     واأللف فتحة الراء إمالة ⁄    
٧٠ إمالة فتحة اهلمزة  أيدهيم ∫  

٧١      اهلمزة األوىل حذف       
٧١     ضم الباء     

٧٢       بالتقليل �     
٧٢     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٧٣    باهلاء ًوقفا    

٧٤      واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    



 

 ٨٦  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

٧٦     
 إدغام الدال يف اجليم  

     اهلمزة األوىل حذفثم 

٧٧     إسكان السني     
٧٨     ًبالياء وصال     
٧٨      فتح الياء     

٨١       ضم التاء     
٨٢      اهلمزة األوىلحذف        

٨٤    فتح الياء     

٨٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

٨٤    فتح الياء      

٨٦    ًوقفا ًباهلاء     

٨٧      اجلمع( ً واوا بعد الالم عىل ةاديز(         

٨٧         
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم 
       

    …   
٨٨      فتح الياء     

٨٩      فتح الياء     

٩١     واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٩٢      فتح الياء      

٩٢      إدغام الذال يف التاء     

٩٤      اهلمزة األوىلحذف        



 

 ٨٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٩٤   الياء واأللفإمالة فتحة   ÿ 
٩٥      إدغام التاء يف الثاء     

٩٦    بالتقليل ♠  

١٠٠      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٠١   اهلمزة األوىلحذف      

١٠٢      حة الراء واأللفإمالة فت ≤    
١٠٢   إسكان اهلاء     

١٠٥     ًبالياء وصال     
١٠٦     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
١٠٨    فتح السني    

١١٠     ًبالتقليل وقفا ♠   
١١١    ختفيف امليم    

١١٤     الة فتحة اهلاء واأللفمإ    

١١٤       واأللفإمالة فتحة الراء    ≤   

١١٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

١١٩      مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   

١٢٠     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    

١٢٣    ياء وكرس اجليمفتح ال     

١٢٣     ًإبدال التاء ياء     



 

 ٨٨  البرصي رواية الدوري عن أيب عمرو

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللف الراءةإمالة فتح  ≤    

٥     كرس الياء     

٥     بالتقليل ÿ  

١٠   ًوقفا باهلاء     
١٢     بدل الياءبالنون       

١٢     بدل الياءبالنون       
١٥   ًوقفا باهلاء     
١٩       إدغام التاء يف السني        

١٩    
ياء إبدال األلف ألف بعد الراء و
 ثالثة أوجه لراءا مفتوحة ويف

 التقليل.٣اإلمالة .٢الفتح .١:مرتبة
   

٢١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

٢١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٢٣     فتح الياء    

٢٤    اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫  

٢٤          تسهيل اهلمزة الثانية 
       
  …  

٢٤        كرس الالم     



 

 ٨٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٦    إسكان اهلاء   

٢٧    إسكان اهلاء   

٢٨   اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫  

٣٠    باهلاء وقفا ً   
٣٠     إدغام الدال يف الشني     
٣٠     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٣١    
 إثبات األلف بعد الشني :ً وصال

 كحفص: ًوقفا     

٣٦      يف املوضعني ( فتح الياء(    

٣٦   
  واأللفإمالة فتحة الراء

⁄ )   يف املوضعني ( وفتح الياء   

٣٦    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٣٧      فتح الياء    
٣٨     فتح الياء    

٣٨    )املوضعني ( إمالة فتحة النون واأللف  )ًمعا(  ⇒  
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ 
٤٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٣       فتح الياء   

٤٣   الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄  

٤٣         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة         



 

 ٩٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٣    بالتقليل ÿ  
٤٣    بالتقليل ÿ  
٤٦     فتح الياء    
٤٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٧   إسكان اهلمزة    

٥١    ًلف بعد الشني وصالإثبات األ     
٥١    باهلاء وقفا ً   
٥٣       فتح الياء      

٥٣       إسقاط اهلمزة األوىل     

٥٣       فتح الياء    
٥٨        تسهيل اهلمزة الثانية …     

٦٢    ًل النون تاءاحذف األلف وإبد      

٦٤     لف األ حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٤    إسكان اهلاء   

٦٦    ًبالياء وصال     
٦٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٦٩     فتح الياء      

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦       
  مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء

 )املوضعني(      



 

 ٩١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٦   كرس التاء دون تنوين     

٧٧     إدغام الدال يف السني    

٧٨    واأللفمالة فتحة الراء إ ≤  
٨٠   فتح الياء    
٨٠     فتح الياء    

٨٠    إسكان اهلاء   

٨٤       التقليل. ٢ ، مقدم الفتح. ١:وجهان ⊃   
٨٤   إسكان اهلاء   

٨٦       الياء فتح       

٩٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٩٢    إسكان اهلاء   

٩٦     فتح الياء      

٩٧        اإلظهار . ٢إدغام  . ١:وجهان        
٩٨      فتح الياء    
١٠٠    بالتقليل ÿ  
١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠     فتح الياء   

١٠٠   
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.٢مكسورة 
    

… 
١٠١       بالتقليل ∼    



 

 ٩٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٠٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٠٥     دون نون (ًوقفا عىل الياء(    
١٠٩  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء    

١٠٩    واأللف الراء فتحةإمالة  ≤  
١٠٩  بالياء بدل التاء   

١١٠  ديد الذالتش   

١١٠  
بنون ساكنة خمفاه بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

  

١١١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      واأللف حة الراءإمالة فت ≤   

١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٣    إسكان اهلاء   

٤   بدل الياءبالتاء  
٥        إدغام الباء يف الفاء        

٥   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    •  
٥    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     • 

٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦         كرس امليم        



 

 ٩٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٨    بالتقليل  ‘  

٨     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٠      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٣    إسكان اهلاء   

١٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٦       إدغام الذال يف التاء      

١٦    إسكان اهلاء   

١٧   ًإبدال الياء تاء   

١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨        التقليل ، ثم كرس امليم     ⇒   

٢٢   

  

 ًبالتقليل وقفا
 إمالة فتحة الدال واأللف

 ٢٤ومثلها آية 

‰   

Ÿ   

٢٥  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٦     )املوضعني  ( بالتقليل  )ًمعا( ∼    

٢٩    بالتقليل Š  

٣٠       كرس امليم       

٣١       بالتقليل �    

٣١     ة الدال واأللفإمالة فتح     

٣٢      إدغام الذال يف التاء      



 

 ٩٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٣   فتح الصاد  

٣٤       بالتقليل ∼    

٣٥    إسكان الكاف  

٣٥   ًبالتقليل وقفا ‰   

٣٥     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤١    إسكان اهلاء   

٤٢    
لف بعدها وكرس الفاء أفتح الكاف و

 باإلفرادلف بعدها أخمففة دون 
   

٤٢   ًبالتقليل وقفا ‰   

٤٢  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللف  الراءةإمالة فتح ≤   

٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣       بالتقليل ∼    

٤    إسكان اهلاء   

٥  بالتقليل ♠ 

٥     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

٦  بالتقليل ♠ 

٧      إدغام الذال يف التاء      

٨   بالتقليل ♠  



 

 ٩٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٩    إسكان السني    
١٠    إسكان السني    
١١    إسكان السني    
١٢      إسكان الباء     

١٣      إسكان السني      
١٥     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 
٢٢    إسكان الياء    

٢٢       ًإثبات الياء وصال        

٢٥    إسكان الكاف   

٢٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٢٦    واأللف  الراءةإمالة فتح ≤  

٢٧       بالتقليل ∼    

٢٧  
+٢٨      إبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة                ً      

٢٨     وقفاباهلاء  ً    

٢٨     واأللف الواو ةإمالة فتح     

٣٠   فتح الياء    

٣٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣١                 فتح العني   
٣١        الثانيةلالمفتح ا    



 

 ٩٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٤    ًباهلاء وقفا     

٣٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٣٧     فتح الياء      

٣٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٠     ًإثبات الياء وصال      

٤١       ظهار إ. ٢إدغام  . ١:نوجها       

٤٢  كرس السني   

٤٤        كرس امليم        

٤٧  كرس السني   

٤٨     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٤٩    وقفاإمالة فتحة الراء واأللف  ً≤  

٥٢    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللف  الراءةإمالة فتح ≤   

٢    تشديد الباء    
٣        كرس امليم         
٨     مشددةتاء مفتوحة وفتح الزاي      

٨        بالضم        



 

 ٩٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٣    إدغام التاء يف السني    

١٦      إدغام الدال يف اجليم      
٢٧   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٤٠      كرس الالم      

٤٩ 
  

  
 ًفيهام وصال فتح الياء

  
  

٥٢       إدغام الذال يف الدال     
٥٦    كرس النون    

٦١      إسقاط اهلمزة األوىل         
٦٧        إسقاط اهلمزة األوىل      
٨٩    فتح الياء      

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

٧    حذف الواو    
١٢    فتح امليم    
١٢    تنوين كرس    
١٤    إسكان اهلاء   

١٤     إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً≤  



 

 ٩٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٧    تشديد الذال    
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٥   زاي واأللفإمالة فتحة ال ƒ  
٢٦       كرس امليم       
٢٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٠       بالتقليل ∼    

٣٧   لف بعدها أو فتح الدال و ضم الياء   

٣٨     أللفإمالة فتحة النون وا  ⇒  
٤١       بالتقليل ∼    

٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٤٤    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٤٥      كرس امليم      
٤٧    حذف الواو    
٤٨    الياء بالتاء بدل     
٥٨     بالتقليل  ‘   

٥٨    إسكان اهلاء   

٥٩     إمالة فتحة الراء ⁄  
٦٠    إسكان اهلاء   

٦١      إسقاط اهلمزة األوىل      

٦٢   بالتقليل ⇒  



 

 ٩٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٣   إسكان اهلاء    

٦٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٧٢      باهلاء وقفا ً      
٧٥   إسكان اهلاء    

٧٦    املوضعني ( إسكان اهلاء (   

٨٠   فتح العني     

٨٠      إمالة فتحة الباء واأللف   Š   
٨٠      إمالة فتحة العني واأللف   ⊕  
٨٣    باهلاء وقفا ً    

٨٥    إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :ًوقفا ∫ 
٨٦    إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :ًوقفا ∫ 
٨٦       كرس امليم       
٨٩      إمالة فتحة الراء ⁄    

٩٠       بالتقليل Š    

٩٠   تشديد الذال   
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩٦       النونبالياء بدل      

٩٧    بالتقليل  ‘  
٩٧    إسكان اهلاء   

١٠١     سكان النون وختفيف الزايإ     



 

 ١٠٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٠٢      إمالة فتحة الراء ⁄    

١٠٤    كرس امليم     
١٠٧       بالتقليل ∼    

١٠٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٨      إمالة فتحة الصاد واأللف  ±   
١١٣        إدغام الدال يف اجليم        

١١٤    باهلاء وقفا ً    

١٢٢       بالتقليل ∼    

١٢٥    إسكان اهلاء   

١٢٦   إسكان اهلاء    

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفمالة فتحة الراء إ ⁄   
٢  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٢     بالياء بدل التاء    
٥     بالتقليل   √ 
٥    إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٢     مالة فتحة اهلاء واأللفإ    



 

 ١٠١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٥   واأللفمالة فتحة الراء إ ≤ 
١٩    إسكان اهلاء   

٢٣  كرس الفاء دون تنوين  
٢٦       بالتقليل Š    

٣٣     إدغام الدال يف اجليم     

٣٥      ضم القاف      
٣٨     فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح   
٤١      إدغام الدال يف الصاد      

كام  ٤٢  ًإبدال الياء تاء  
٤٦     مالة فتحة الباء واأللفإ  Š   
٤٧    بالتقليل    
٤٩   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٤٩    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٦      ًضم الالم وصال      
٥٧       كرس امليم       
٦٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦٠    تقليل وقفا ًÿ  

٦٠    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٦١    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   σ 



 

 ١٠٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٢    ًبالياء وصال     
٦٣        إدغام الباء يف الفاء       

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٨      بالنون بدل الياء     

٦٨     بالنون بدل الياء     

٦٩     بالنون بدل الياء    

٦٩    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٦٩     بالنون بدل الياء     

٦٩      بالنون بدل الياء     

٧٢     )  إمالة فتحة امليم واأللف )األوىل ∧  
٧٢    إسكان اهلاء   

٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم   
٧٧    إسكان السني    
٨٢     الزاي مع اإلخفاءختفيفون وإسكان الن      
٨٩      إدغام الدال يف الصاد      

٨٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٨٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٩٠      
 الفاء وكرس اجليم فتح التاء وضم

  مشددة     

٩٢   السني تسكني    



 

 ١٠٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٩٣     الزاي مع اإلخفاءختفيفإسكان النون و      
٩٤       إدغام الذال يف اجليم     

٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧      ًبالياء وصال        
٩٧       التاء يف الزايإدغام        
٩٨   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٩٨    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

١٠٠     فتح الياء    

١٠١  بالتقليل ♠ 

١٠١       إدغام الذال يف اجليم      

١٠١   بالتقليل ♠  
١٠٢    إسقاط اهلمزة األوىل     

١٠٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١٠     الالم وصال ضم ً      

١١٠     الواو وصالضم ً      

١١٠    بالتقليل ⇒   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا
١،٢        بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      



 

 ١٠٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  ’ 
١٥     األلفوإمالة فتحة الراء ⁄   
١٦     إظهار .٢ إدغام . ١:وجهان      
١٧    إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً≤  

١٧    الزايتشديد     

١٧    إسكان اهلاء   

١٧      ًبالياء وصال        
١٨    السني كرس     

١٩  ) املوضعني (إدغام الثاء يف التاء )ًمعا(  

١٩    إسكان الراء وتفخيمها    
٢٢    الياء  فتح      

٢٤   ًوصال  بالياء     

٢٨        بالتقليل ∼    

٣١      كرس امليم       
٣٣    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان �  

٣٣    الكاف إسكان     

٣٤    وإسكان امليم الثاء ضم    
٣٤   اهلاء إسكان   

٣٥   اهلاء إسكان   

٣٧   اهلاء إسكان   



 

 ١٠٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٨     الياء  فتح       

٣٩        لاذال يف الدإدغام ال          
٣٩    ًوصال بالياء     
٤٠    الياء فتح      

٤٠    ًوصال الياءإثبات   

٤٢     امليموإسكان الثاء ضم      

٤٢    اهلاء إسكان    

٤٢     الياء  فتح       

٤٤    ضم القاف     
٤٤    ضم القاف   
٤٥        بالتقليل ∼    

٤٦        بالتقليل ∼    

٤٧   ح الياء  وفت بدل النونبالتاء   

٤٧    ضم الالم   
٤٧    إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً≤  

٤٨      إدغام الدال يف اجليم        

٤٩   إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً⁄   

٥٣     ًوقفاإمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫  

٥٤      إدغام الدال يف الصاد      

٥٤    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ١٠٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٥       إدغام الذال يف اجليم       

٥٥  وفتح الباء كرس القاف  

٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٥٩     فتح الالم الثانيةضم امليم و    
٦٠  بالتقليل ♠ 

٦٣     كرس اهلاء     

٦٤    ًوصال بالياء    
٦٤     إمالة فتحة الثاء واأللف    ’ 
٦٦  بالتقليل ♠ 

٦٦    وصال بالياء ً      
٦٦   فتح الراء والشني   
٦٧    إسكان الياء    
٧١    إدغام الدال يف اجليم    
٧٢    إسكان الياء    
٧٤   الزاي وختفيف الياءبعد فأل    

٧٤    إدغام الدال يف اجليم    
٧٥    إسكان الياء    

٧٧     
 ختفيف التاء وكرس اخلاء

 إدغام الذال يف التاءو   



 

 ١٠٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٨١      وتشديد الدالالباء فتح       

٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      

٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٨٨    بالتقليل ⇒   

٨٩    
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة
   

٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    

٩٤   

    
  فيهام ًألفا اهلمز إبدال

  

   

٩٦    ضم الصاد والدال    
٩٨    الكاف دون مهزة تنوين    

١٠٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢   الياءفتح    

١٠٢        اهلمزة الثانية تسهيل   …      

١٠٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٤        بالتقليل ∼    

١٠٤   السني كرس    

١٠٦    إبدال الواو مهزة    
 

 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ ،١    
  

 واأللف اء إمالة فتحة اهل
 ً وصالوإدغام دال الصاد يف الذال

 
   



 

 ١٠٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢    ًباهلاء وقفا    

٣- ٢        
 مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززيادة 
…  ً وصالهلمزة الثانيةتسهيل او    

٦     إسكان الثاء     

٦    إسكان الثاء    

٧          
  مع املدزاد مهزة مضمومة بعد األلف

إبدال اهلمزة . ١:وجهانويف الوصل 
 هاتسهيل. ٢ًالثانية واوا مكسورة  

        

 …      

٧   بالتقليل κ 

٨     بالتقليل  ⇓   

٨    ضم العني    

١٠   فتح الياء   

١٢    بالتقليل κ   

١٨    فتح الياء   

١٩   بالياء املفتوحة بدل اهلمزة)  ( 2 

٢٠     بالتقليل  ⇓   

٢١    مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒  

٢٣  ضم امليم  

٢٣    كرس النون    



 

 ١٠٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٤     ةي الثانفتح امليم والتاء     
٢٤     إدغام الدال يف اجليم     

٢٥   ء وتشديد السني وفتح القاففتح التا   
٢٧     إدغام الدال يف اجليم     
٣٤   ضم الالم   
٣٦    فتح اهلمزة   
٤٣     إدغام الدال يف اجليم     
٤٥    فتح الياء   
٤٧      فتح الياء    
٥١  بالتقليل ♠ 
٥١    كرس الالم   
٦٠   ضم الياء وفتح اخلاء  

٦٥ 
    
   

 إدغام الراء يف الالم. ١: وجهان
  اإلظهار  .٢

    
    

٦٦   اإلدخال مع تسهيل اهلمزة الثانية •  
٦٦  ضم امليم  
٦٧    فتح الذال والكاف مشددتني     

٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    



 

 ١١٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٠    ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٨٣     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٨٩         إدغام الدال يف اجليم    

٩٠      
 ففهطاء خم بدل التاء و خمفاةنون ساكنة

 رهوكسم   

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف  إمالة فتحة اهلاء  
٢    بالتقليل ⊆ 
٣   بالتقليل ∋  
٤      ًوقفا (بالتقليل( ∏  
٥    بالتقليل    
٦   واأللفمالة فتحة الراء إ ⁄  
٧       ًوقفا (بالتقليل( ⊃  
٨    بالتقليل ⇒   
٩  بالتقليل ♠ 
١٠    واأللف إمالة فتحة اهلمزة ∫  

١٠     فتح الياء   
١٠       فتح الياء     



 

 ١١١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٠     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
١٠    ًوقفا (بالتقليل( Ÿ  
١١   بالتقليل ♠  
١٢   فتح الياء  وحة ومهزة مفت   
١٢   بالتقليل  وتنوينالبالفتح بدل  
١٣  بالتقليل š 
١٤     فتح الياء    
١٤     فتح الياء    
١٥   بالتقليل ⊕ 
١٦     بالتقليل      
١٧    ليلبالتق ♠   
١٨    سكان الياءإ      

١٨   واأللفمالة فتحة الراء إ ≤ 
١٩    بالتقليل ♠   
٢٠   بالتقليل ⊕ 
٢١    بالتقليل 1  
٢٢   واأللفمالة فتحة الراء إ ≤ 
٢٣    ًوقفاتحة الراء مالة فإ ⁄   
٢٤   بالتقليل ) 



 

 ١١٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٦     
 إظهار .٢ إدغام .١:وجهان

  وفتح الياء 
    

٣٠   فتح الياء   

٣٦    بالتقليل ♠   
٣٧     واأللفمالة فتحة الراء إ  ≤  
٣٨  بالتقليل š 
٣٩    تح الياء ف    

٤٠       إدغام الذال يف التاء      

٤٠      إدغام الثاء يف التاء     
٤٠    بالتقليل ♠   
٤١    فتح الياء    
٤٢   فتح الياء   
٤٣    بالتقليل )  
٤٤    بالتقليل  ∋  
٤٥    بالتقليل )  
٤٦     واأللفمالة فتحة الراء إ ⁄   
٤٧     إدغام الدال يف اجليم     
٤٧     بالتقليل  Ÿ  
٤٨     يلبالتقل  1  
٤٩    بالتقليل ♠   



 

 ١١٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٠   بالتقليل Ÿ  
٥١    بالتقليل 1  
٥٢   وقفابالتقليل ً ♥  
٥٣   وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   
٥٣    بالتقليل  Π�   
٥٤    بالتقليل ∑  
٥٥   مالة فتحة الراء إ ≤ 
٥٦     بالتقليل Š  
٥٧    بالتقليل ♠   
٥٨    ًوقفا ( كرس السني والتقليل(  
٥٩    ًوقفا (بالتقليل( ™  
٦٠    بالتقليل � 
٦١  بالتقليل ♠ 

٦١     فتح الياء واحلاء     

٦١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٢     بالتقليل     
٦٣    هاديشدوتفتح النون   
٦٣    بياء بدل األلف)   (     
٦٣       بالتقليل ∏    
٦٤     مهزة وصل وفتح امليم     



 

 ١١٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٤       بالتقليل ∏    
٦٥   بالتقليل ♠  
٦٥    بالتقليل ⊆  
٦٦   بالتقليل ⊕ 
٦٧  بالتقليل ♠ 

٦٨     بالتقليل ∏  
٦٩    تشديد القاففتح الالم و    

٦٩    بالتقليل � 
٧٠  بالتقليل ♠ 

٧١    مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف  σ 
٧١    بالتقليل ⊆ 
٧٢        بالتقليل ∼    

٧٣     لبالتقلي ⊆  
٧٤   بالتقليل κ 

٧٥      بالتقليل ∏   
٧٦     بالتقليل    
٧٧  بالتقليل ♠ 
٧٧    بالتقليل ∋   
٧٩   بالتقليل Ÿ  
٨٠      حذف األلف األوىل       



 

 ١١٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٨٠    بالتقليل    
٨١   بالتقليل   
٨٢    بالتقليل Ÿ  
٨٣    بالتقليل ♠   
٨٤     بالتقليل Ì    
٨٦  بالتقليل ♠ 
٨٧       كرس امليم      
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٨  بالتقليل ♠ 

٩١  بالتقليل ♠ 

٩٣    ًبالياء وصال     
٩٤    فتح الياء   
٩٦      إدغام الذال يف التاء     

٩٧        إدغام الباء يف الفاء       
٩٧    كرس الالم    
٩٩     إدغام الدال يف السني    
١٠٢     بنون مفتوحة بدل الياء وضم الفاء     
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤   غام الثاء يف التاء إد  
١٠٧     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  



 

 ١١٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٦    بالتقليل Š 
١١٧     بالتقليل ⊆  
١١٨     إمالة فتحة الراء ≤  
١١٩   بالتقليل ™ 
١٢٠    بالتقليل ∏  
١٢١   بالتقليل   
١٢٢   بالتقليل Ÿ  
١٢٣  ًوقفا تقليل ألهنا رأس آية يف العد البرصي Ÿ 

١٢٣   بالتقليل ⊆ 
١٢٤     بالتقليل ∧  
١٢٦   بالتقليل ♥  
١٢٧     بالتقليل ⊆  
١٢٨    بالتقليل ∑  

١٢٩   ًوقفا تقليل  ∧  

١٣٠    إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٣٠    بالتقليل Ì   
١٣١        بالتقليل ∼    

١٣١    بالتقليل ⊆ 
١٣٢   يلبالتقل  



 

 ١١٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٣٣    بالتقليل 1  
١٣٤     بالتقليل ∞ 
١٣٥    ًبالتقليل وقفا Ÿ  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٣    ًبالتقليل وقفا    

٤     
  وإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصال وإدغامهاالالم
     

٤   إسكان اهلاء   

٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٧  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   

١١      اءظإدغام التاء يف ال     

١٥    بالتقليل   
٢٤   إسكان الياء   
٢٥  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   

٢٩   فتح الياء      
٣٣   إسكان اهلاء   

٣٤  ضم امليم   

٣٦   إمالة فتحة اهلمزة ∫ 



 

 ١١٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٦     مهزةالواوإبدال      

٣٩      كرس امليم   
٤٢     مالة فتحة اهلاء واأللفإ     

٤٤       كرس امليم          
٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …    
٤٨  بالتقليل ♠ 
٦١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٦٧  كرس الفاء بدون التنوين  

٧٣    لثانيةتسهيل اهلمزة ا    

٨٠     بالياء   

٨٤    واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٨٩        وتسهيل الثانية ة مفتوحةمهززيادة      …   

٩٠   بالتقليل κ 

٩٤   إسكان اهلاء   

٩٦   
    

  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ
  

   
٩٩     ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     

١٠١    بالتقليل ⇒   

١٠٤    
    وفتح التاءكرس الكاف

 -عىل اإلفراد - اه بعدًاألفزيادة و     



 

 ١١٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١٢   
 وإسكان حذف األلفوضم القاف 

 ًمع إدغام الالم يف الراء وصال ًً  الالم    

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً≤  

٢    األلفو إمالة فتحة الراء   ≤   
٢   واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٥       
 ًالثانية واوا   اهلمزة إبدال.١:وجهان

 تسهيلها. ٢
     

 …   
٥    إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً≤  

٦     بالتقليل �   
٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٩    فتح الياء    

٩        بالتقليل ∼    

١١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١        بالتقليل ∼    

١٥        بالتقليل ∼    

١٥       كرس الالم      
١٧      واأللف إمالة فتحة الراء  ≤     



 

 ١٢٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٩   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 

١٩ 
  

    
 كرس امليم

  
    

٢٣      تنوين كرس :   
٢٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٥   تنوين ضم   
٢٥     ًبالياء وصال     
٢٦    إسكان الياء    
٢٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٩     كرس الالم    

٣٠   إسكان اهلاء    

٣٢   ًبالتقليل وقفا  

٣٦       إدغام التاء يف اجليم       
٣٧   بالتقليل   

٣٨    
تح سكان الدال دون ألف وفإفتح الياء و

 الفاء   

٣٩    كرس التاء   
٤٠     إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ   

٤٠       إدغام التاء يف الصاد       



 

 ١٢١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٤  بالتقليل ♠ 

٤٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤٤      إدغام الذال يف التاء     
٤٥     الوقف عىل الياء   
٤٥       األلف حذف النون وبدل تاء مضمومة      
٤٥    إسكان اهلاء    

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٨     اء ساكنة دون تنوينالوقف عىل الي    
٤٨    إسكان اهلاء    

٤٨    إدغام الذال يف التاء   
٥١      دون ألف بعد العني وتشديد اجليم     

٥٨   إسكان اهلاء   

٦١     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٦٤   إسكان اهلاء   

٦٥        إسقاط اهلمزة األوىل       
٦٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦٥     حذف الواو     
٦٦   إسكان اهلاء   

٧١  إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    

٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ١٢٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٣    واأللف إمالة فتحة الراء ≤ 

٢٠    كرس السني   

٢٠   لتاء وكرس الباءضم ا   

٢٧        وىل سقاط اهلمزة األإ         

٢٧    حذف التنوين وكرس الالم    

٣٣       بالتقليل ∼    

٣٥    ضم امليم   

٣٧       بالتقليل ∼    

٣٨    فواألل إمالة فتحة الراء  ⁄   
٤٤     إسكان السني     
٤٤    ًبالتنوين وصالويبدل يف الوقف الفا ً     
٤٤      تسهيل اهلمزة الثانية σ    

٤٥  بالتقليل ♠ 

٥٠   ضم الراء   

٥٠    واأللف إمالة فتحة الراء ≤  

٥٢    فتح اهلمزة   



 

 ١٢٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٥   كرس السني   

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٨٢   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٨٢     ضم امليم     

٨٢    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

٨٥    تشديد الذال    

٨٧   
الالم  تفخيم  و)الالم(حذف حرف اجلر 

 وضم اهلاء   

٨٨   إسكان اهلاء   

٨٩   
الالم  تفخيم  و)الالم(حذف حرف اجلر 

 وضم اهلاء  

٨٩     بالتقليل  ⇓   

٩٩        إسقاط اهلمزة األوىل      
١٠٠     فتح الياء    
١٠٩       إظهار . ٢إدغام  . ١:وجهان       
١١٠       إدغام الذال يف التاء      



 

 ١٢٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       اءتشديد الر       
١    تشديد الذال   

٦    
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا . ١:وجهان

 تسهيلها.٢
   

…    

٦    فتح العني    
٧    ًباهلاء وقفا   
٩    ضم التاء املربوطة    
١١   كرس السني   

١٢         إدغام الذال يف السني        

١٤        بالتقليل ∼    

١٥        إدغام الذال يف التاء       

١٥    كرس السني    

١٥   إسكان اهلاء   

١٦         إدغام الذال يف السني        

١٩        بالتقليل ∼    



 

 ١٢٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٠    حذف الواو    
٢١   )  إسكان الطاء مع القلقلة يف املوضعني )ًمعا    
٢٢      ل بالتقلي Š   
٢٣        بالتقليل ∼    

٢٥      كرس امليم     
٢٧   تشديد الذال   
٣٠      إمالة فتحة الصاد واأللف  ±   
٣١    إمالة فتحة الصاد واأللف  ±  
٣١   ًوقفا باأللف)  (   

٣٢      كرس امليم مع ترقيق الم لفظ اجلاللة        
٣٣       اهلمزة األوىلحذف         

٣٣        بالتقليل ∼    

٣٤     فتح الياء     
٣٥     كرس الدال ومد الياء ومهزة بعدها    
٣٥    

تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف 
  وفتح الدال    

٣٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٣٩   كرس السني   

٤٠       إمالة فتحة الراء  ≤  
٤٣   الة فتحة الراء واأللف وقفاإم ً⁄   



 

 ١٢٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٣    الزايختفيفإسكان النون خمفاه و     

٤٣      إمالة فتحة الصاد واأللف ±    
٤٤    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

٤٥     
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

 تسهيلها .٢
    

   … 
٤٦      فتح الياء      

٤٦      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

 تسهيلها.٢
      

   …  

٥٢   كرس القاف وإسكان اهلاء   
٥٧   كرس السني   

٦٢        إظهار.٢إدغام   . ١وجهان        

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٤     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٤     إدغام الدال يف اجليم     
٥   إسكان اهلاء   

١٧     ًإبدال الياء نونا     
١٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

١٧      ًإبدال اهلمزة الثانية ياء     



 

 ١٢٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

١٩    ًإبدال التاء ياء    
٢١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٢٢   واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٧      فتح الياء     
٢٧   إدغام الذال يف التاء  
٢٨     بالتقليل �   
٢٩      إدغام الذال يف اجليم      

٣٠     فتح الياء    

٣٥  ًبالتقليل وقفا ♠ 
٣٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٣٨   ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   
٤٠       وصالمفتوحة ًياء  اهلمزة الثانيةإبدال ً     

٤١    إبدال الواو مهزة    
٤٤   كرس السني  

٤٧   إسكان اهلاء   

٤٨   إسكان اهلاء   

٤٨   اء وضم الشني  ببنون بدل ال   

٥٠        دغام الدال يف الصادإ        

٥٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ١٢٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٥٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥٣   إسكان اهلاء   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٧       إسقاط اهلمزة االوىل     

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٧   كرس التاء   

٦٩   دون صلة(قرص اهلاء(  
٧٤       عىل اإلفراد (حذف األلف (       

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    وختفيف الزايخمفاةنون الثانية إسكان ال     

٤     ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء       

٩   إسكان اهلاء   

١٠   بالتقليل ♠  
١٢    فتح الياء   

١٨       إدغام الثاء يف التاء     
١٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٩   إدغام الذال يف التاء  
٣٦      مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء    



 

 ١٢٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٧    إمالة فتحة احلاء واأللف  ™ 
٣٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٤١  هيل اهلمزة الثانية مع اإلدخالتس  
٤٣   بالتقليل ♠  
٤٥  بالتقليل ♠ 

٤٥   فتح الالم وتشديد القاف   
٤٨  بالتقليل ♠ 

٤٩  هبمزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 

٥٢   بالتقليل ♠  
٥٦    بعد احلاء دون ألف   

٦١   بالتقليل ♠  
٦٢    إسكان الياء    
٦٣   بالتقليل ♠  
٦٥  بالتقليل ♠ 

٦٨   إسكان اهلاء   

٦٩     تسهيل اهلمزة الثانية  …   

٧٢      إدغام الذال يف التاء     

٧٧    فتح الياء   

٧٨   إسكان اهلاء    

٨٠   إسكان اهلاء    



 

 ١٣٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٨٦       
 إظهار . ٢إدغام الراء يف الالم .١:وجهان

 مع فتح الياء       2  

١٠٤   إسكان اهلاء   

١١٨    إسكان الياء    
١٢٢   إسكان اهلاء   

١٣٥    فتح الياء   

١٣٧   سكان الالمإو فتح اخلاء   

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١      إدغام التاء يف الثاء    

١٤٩    ألف بعد الفاءبدون     

١٥٩   إسكان اهلاء   

١٧٥   إسكان اهلاء   

١٨٢      ضم القاف      
١٨٧   إسكان السني   
١٨٧       وىل إسقاط اهلمزة األ       

١٨٨    فتح الياء    

١٩١   إسكان اهلاء   

٢٠٩   واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 
٢١٨    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 



 

 ١٣١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٢   واأللف الراء إمالة فتحة  ⁄  
٧  بالتقليل ♠ 

٧    فتح الياء   

٧    دون تنوين كرس الباء    

٨     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٩   بالتقليل ♠  
١٠   واأللفإمالة فتحة اهلمزة    ∫  
١٠   بالتقليل ♠  
١٦   إسكان اهلاء   

٢٠    إسكان الياء    
٢٠   راء واأللف وقفاإمالة فتحة ال ً⁄  

٢٢    ضم الكاف    

٢٢    بدل تنوين الكرسفتح اهلمزة    

٢٥  ًإبدال التاء ياء  
٢٥   ًإبدال التاء ياء   

٢٩       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

 تسهيلها.٢
       

 …      

٣٢         مفتوحة ًواوا بدال اهلمزة الثانيةإ         



 

 ١٣٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣٦    ًبالياء وصال    

٣٨       مفتوحة ًواوا إبدال اهلمزة الثانية       

٤٠    واأللفإمالة فتحة اهلمزة ∫ 
٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

٤٣     األلفمالة فتحة الكاف وإ    
٤٩   وفتح الالمضم امليم    
٥١    كرس اهلمزة    

٥٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٢    تشديد الذالو بالياء بدل التاء    
٦٣   ًإبدال الباء نونا وضم الشني   

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٤     اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية مع  • 

٦٦     
وختفيف  سكون الالم ، ومهزة قطع

 وحذف األلف الدال ساكنة     

٦٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  
٦٧    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   

٧٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ١٣٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٨   إسكان اهلاء   

٨٠      بالتقليل �   

٨٠      ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧   
وضم التاء ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
   بدل اللينةثم واو مدية

٨٨    الة فتحة الراء واأللف وقفاإم ً≤  

٨٨    كرس السني    

٨٨    إسكان اهلاء    

٨٨   بالياء بدل التاء   

٨٩    
   

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم 

   
   

٩٠     األلفإمالة فتحة النون و  ⇒   
٩٣    ًإبدال التاء ياء    

 
 الدوريرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  بالتقليل ♠ 

٥    تسهيل اهلمزة الثانية   
٧   بالتقليل ♠  
٩    اباهلاء وقف ً   



 

 ١٣٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٩   باهلاء وقفا ً  
١٠  بالتقليل ♠ 

١٥  بالتقليل ♠ 

١٦       إظهار. ٢إدغام  . ١:وجهان        
١٨   بالتقليل ♠  
١٩   بالتقليل ♠  
٢٠   بالتقليل ♠  
٢٢     فتح الياء    

٢٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٣       مكرس املي  ِ      
٢٣    فتح الياء وضم الدال     

٢٥       بالتقليل   Ÿ   

٢٦       بالتقليل   Ÿ   

٢٧  ًبالتقليل وقفا Ÿ 

٢٩  وقفابالتقليل ً ♠ 

٢٩    فتح الياء   

٢٩     فتح الياء    
٢٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٩   كرس اجليم   

٣٠   بالتقليل ♠  
٣٠    فتح الياء   



 

 ١٣٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٣١   واأللفإمالة فتحة اهلمزة    ∫  
٣١   بالتقليل ♠  
٣٢     فتح اهلاء     

٣٢   وإشباع مد األلف تشديد النون     

٣٤    إسكان الياء    
٣٤    كان القاف مع القلقلةإس     

٣٤    فتح الياء   

٣٦  بالتقليل ♠ 

٣٦   إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً⁄   

٣٧  بالتقليل ♠ 

٣٧     فتح الياء    

٣٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٨     فتح الياء    
٣٨  بالتقليل ♠ 

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   
٤١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٢        بالتقليل ∼    

٤٣  وقفابالتقليل ً ♠ 

٤٣    بالتقليل 1  
٤٣    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ١٣٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٤٥         مكرس املي   ِ      
٤٨   بالتقليل ♠  
٤٨  بالتقليل ♠ 

٤٨    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    

٥٦   إسكان اهلاء   

٥٩     واأللف إمالة فتحة الراء  ≤  
٥٩     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٦٠        بالتقليل ∼    

٦٠   باليا ء بدل التاء   

٦١   إسكان اهلاء    

٦١        بالتقليل ∼    

٦٣        كرس امليم   ِ     
٦٦        كرس امليم   ِ     
٧٠   إسكان اهلاء   

٧٠    بالتقليل 1  
٧٦  بالتقليل ♠ 

٧٧        بالتقليل ∼    

٧٨   فتح الياء   

٧٨    
     

 كرس امليم   ِ
     



 

 ١٣٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٧٩        بالتقليل ∼    

٨١   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

٨٢    
 ًجيوز الوقف عىل الكاف إختبارا 
َّأو اضطرارا، واإلبتداء بـ أن َ ً     

٨٢   ضم اخلاء وكرس السني   
٨٢        جيوز الوقف عىل الكاف كالسابق     

٨٥   فتح الياء    

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 ريالدورواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

١٠    )إمالة فتحة النون واأللف املوضعني )ًمعا  ⇒  
٢٠    مهزةبعدها ألف ثم و فتح الشني    
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٥    إدغام الذال يف التاء   
٢٥   ضم التاء   

٢٥        بالتقليل ∼    

٢٦   فتح الياء    

٢٧        بالتقليل ∼    



 

 ١٣٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٢٨    
  الثانية اهلمزةسهيلزاد مهزة استفهام وت

 ∴ مع اإلدخال

٢٩   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   
٣١    إسكان السني    
٣١      إمالة فتحة الراء ≤   
٣٣    إسكان السني    
٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف    
٣٨    مع اإلدغام وصال - بالتنوين ً-   
٣٩        إدغام الدال يف اجليم        

٣٩  بالتقليل ♠ 

٤٢   إسكان اهلاء   

٤٣    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

٥١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٥٤        إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     

 ٥٥   بدل الياءبالنون    

٥٦     إسكان الياء    
٦٠     الوقف عىل الياء ساكنة دون نون     
٦٠   إسكان اهلاء   

٦١     بالتقليل  ⇓   

٦٤        بالتقليل ∼    



 

 ١٣٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

٦٤   سكان اهلاءإ   

٦٨     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٦٩      إسكان الباء     

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ءإسكان اهلا   ٥ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٦ 
∼     بالتقليل       ٧ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٨ 
   إسكان السني    ٩ 

   ضم التاء    ١٠ 
:    بالتقليل   ١٠ 

   ًإبدال التاء ياء    ١١ 
   إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٣ 

     إسكان الياء       ١٩ 
     إسكان الياء       ١٩ 

    فتح الالم بعد األلف     ٢٢ 
     فتحة اهلاء واأللفإمالة     ٢٣ 



 

 ١٤٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي     ٢٤ 
  إسكان اهلاء يف املواضع الثالثة   ٢٧ 

   وقفا باهلاء ً    ٣٠ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٣٠ 

   إسكان اهلاء   ٣٥ 

  كرس النون    ٣٦ 
Š    بالتقليل      ٣٨ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٣٩ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٤١ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٥ 
⁄   وقفاإمالة فتحة الراء واأللف  ً   ٤٨ 

     إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    ٤٩ 
  حذف األلف األوىل والثانية   ٥٠ 
   ً وقفا باهلاء    ٥٠ 

�   بالتقليل      ٥٠ 
  إسكان اهلاء   ٥٠ 

�   بالتقليل      ٥٢ 
…    ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال      ٥٢ 
   
   

 لفاظ الثالثة الضاد يف األضم   
    

٥٤ 



 

 ١٤١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  إسكان اهلاء   ٥٤ 
  إدغام الثاء يف التاء   ٥٦ 

    بالتاء بدل الياء   ٥٧ 
      إدغام الدال يف الضاد       ٥٨ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٥٨ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٦ 

   فتح الياء    ٦ 

     ضم الذال      ٦ 

    إبدال الواو مهزة     ٦ 

  إسكان اهلاء   ٩ 

     إظهار.٢إدغام   . ١وجهان    ١٢ 

  إسكان اهلاء   ١٣ 

   كرس الياء    ١٣ 

    ظهارإ.٢إدغام   . ١وجهان     ١٤ 

∼     بالتقليل      ١٥ 

   كرس الياء    ١٦ 



 

 ١٤٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   كرس الياء    ١٧ 

    ألف بعد الصاد وختفيف العني     ١٨ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ١٨ 

 ⇒  لفإمالة فتحة النون واأل     ٢٠ 
  إسكان اهلاء   ٢٢ 

⊆    بالتقليل      ٢٢ 
     ًفتح الراء وصال      ٢٧ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٢٩ 
   ًباهلاء وقفا    ٣١ 

  ‰  إمالة فتحة الباء واأللف     ٣١ 
 �  إمالة فتحة التاء واأللف    ٣٢ 
∼     بالتقليل       ٣٣ 

      وختفيف الزاي خمفاةسكان النونإ    ٣٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⁄     أللفواإمالة فتحة الراء    ٣ 
       اهلمزة األوىلحذف         ٥ 
   سكان الالمإ    ٧ 
•  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٠ 



 

 ١٤٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 • مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٠ 
≤  إمالة فتحة الراء   ١٢ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف      ١٣ 
 ⇒   مالة فتحة النون واأللفإ     ٢٠ 
♠ ًبالتقليل وقفا  ٢٣ 

  تسهيل اهلمزة الثانية    ٢٤ 
 …     تسهيل اهلمزة الثانية        ٢٧ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١ 
   الياء بدل التاء ب    ٢ 

   

H    

 :وجهانويف اهلمز  بحذف الياء
  ً ياء  مع املد الالزم املخففا إبداهل.١
  أو القرصوسطتتسهيل اهلمزة مع ال .٢

 )انظر األصول(

   ٤ 

   
 وحذف األلفالظاء  وتشديد فتح التاء

 مفتوحة  وتشديد اهلاء   ٤ 

  إسكان اهلاء   ٤ 
♠  بالتقليل  ٧ 
♥  ًبالتقليل وقفا   ٧ 



 

 ١٤٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ∇  لف إمالة فتحة الكاف واأل     ٨ 
     إدغام الذال يف اجليم      ٩ 

   الياء بدل التاء ب    ٩ 
    إدغام الذال يف اجليم     ١٠ 

    إدغام الذال يف الزاي     ١٠ 

   
ًلف وصال ووقفا األحذف ً  

 صفر مستدير   ١٠ 

  فتح امليم   ١٣ 
  ÷   إمالة فتحة الطاء واأللف      ١٤ 

  كرس السني   ٢٠ 
  كرس اهلمزة   ٢١ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :ًوقفا   ٢٢ 

    وىل سقاط اهلمزة األإ    ٢٤ 
  ِ    كرس امليم       ٢٦ 

∼     بالتقليل       ٢٨ 
    حذف األلف وتشديد العني   ٣٠ 

       وىل إسقاط اهلمزة األ       ٣٢ 
   افكرس الق    ٣٣ 

1  بالتقليل    ٣٣ 
 بالتاء  ٣٦ 

    إدغام الدال يف الضاد     ٣٦ 



 

 ١٤٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

    إدغام الذال يف التاء     ٣٧ 
   كرس التاء    ٤٠ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٨ 
  مةوة مضممهز الياء الدبإ   ٥١ 

    بالتاء بدل الياء    ٥٢ 
   وىل إسقاط اهلمزة األ      ٥٥ 

       ًياء مفتوحة الثانية إبدال اهلمزة      ٥٥ 
∼     بالتقليل       ٥٧ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٦٤ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦٦ 

   وصال ووقفا األلفحذف ً ً     ٦٦ 
    وصال ووقفا األلفحذف ً ً     ٦٧ 

 اءبثاء بدل البال   ٦٨ 
♠ بالتقليل  ٦٩ 

    إظهار.٢إدغام   . ١وجهان     ٧١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 

    تشديد اجليم حذف األلف و     ٥ 



 

 ١٤٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  ن كرس بدل تنوين الضميتنو   ٥ 

≤  الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً   ٦ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٨ 

 ِ     كرس امليم      ٩ 

  إسكان السني   ٩ 

        وىل سقاط اهلمزة األإ      ٩ 

    ًوصال بالياء    ١٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 

  بدل التنوينفتح اهلمزة     ١٥ 

    ألف بعدها وكرس الكافوفتح السني   ١٥ 

     كرس الالم بدون تنوين    ١٦ 

  ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء    ١٧ 

  ضم الراء    ١٧ 

≤   الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً    ١٨ 

≤  الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً   ١٨ 

    تشديد العني  ف وحذف األل   ١٩ 

  ⊃   الفاء واأللفإمالة فتحة       ١٩ 

  ‰  مالة فتحة الباء واأللفإ     ١٩ 

     إدغام الدال يف الصاد و ختفيف الدال      ٢٠ 



 

 ١٤٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  ًضم الالم وصال   ٢٢ 

   ضم اهلمزة   ٢٣ 

  إسكان اهلاء   ٢٣ 

  إسكان اهلاء   ٢٦ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢٨ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٢٨ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ٣١ 

    إدغام الذال يف اجليم      ٣٢ 

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٣٣ 

      إدغام الذال يف التاء       ٣٣ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٣٦ 

⊃   بالتقليل      ٣٧ 

    قبلها دون ألف تشديد اجليم     ٣٨ 

   إسكان اهلاء   ٣٩ 

  إسكان اهلاء   ٣٩ 

   ًإبدال الياء نونا    ٤٠ 

 ًإبدال الياء نونا  ٤٠ 

       وىل إسقاط اهلمزة األ        ٤٠ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٢ 



 

 ١٤٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

⁄    الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً   ٤٣ 

  إسكان اهلاء   ٤٧ 

  إسكان اهلاء   ٤٧ 

   فتح الياء    ٥٠ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ٥١ 

 ⇓   بالتقليل     ٥٢ 

   و مع املد املتصل بدل الوا مضمومةمهزة    ٥٢ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

     
…   

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم     ١ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢ 
  إسكان اهلاء   ٢ 
   باهلاء وقفا ً    ٣ 

 ⇓   بالتقليل     ٣ 
∼     بالتقليل       ٥ 

∫  إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ٨ 
  إسكان الياء    ٩ 

 ‘  بالتقليل    ١١ 



 

 ١٤٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

≤  تحة الراء واأللف وقفاإمالة ف ً    ١٢ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ١٣ 

       

 …     

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

       ١٥ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ١٨ 
Š   بالتقليل      ١٨ 
   إسكان السني    ٢٥ 

 إدغام الذال يف التاء   ٢٦ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٢٨ 

       
…      

  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها     ٢٨ 

     ضم الياء وفتح اخلاء     ٣٣ 
:   تنوين كرس      ٣٣ 

    ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها    ٣٦ 
  ضم الالم   ٣٦ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٣٩ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٣٩ 

  باهلاء وقفا ً     ٤٠ 
Ÿ ًبالتقليل وقفا  ٤٢ 



 

 ١٥٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   

…    

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢وهو املقدم  مكسورة

   ٤٣ 

  باهلاء وقفا ً   ٤٣ 
  يف املوضعني( ًوقفا  باهلاء(   ٤٣ 

      وىل إسقاط اهلمزة األ       ٤٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ضم الالم   ٥ 

  إسكان اهلاء    ٨ 

  يف املوضعني( السني ضم(  ) ٩ )ًمعا 

  σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ١٠ 

�   بالتقليل      ١٢ 

       اجليمإدغام الذال يف       ١٣ 

   ِ كرس امليم     ١٤ 

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  ١٩ 

σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٢٣ 

  ًوصال فتح الياء    ٢٤ 

  ًوصال فتح الياء    ٢٥ 



 

 ١٥١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

     امليم ختفيف    ٣٢ 
      ضم الراء      ٣٩ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٤٠ 
 ?  فتحة الاختالس و فتح اخلاء   ٤٩ 

        بدون سكت        ٥٢ 
     سكان الغنيإ    ٥٥ 

  ٦٢ [ ضم اجليم وإسكان الباء وختفيف الالم 
 ⇓   بالتقليل     ٦٦ 

 
 إسكان النون الثانيةفتح النون األوىل و

 خمفاة وضم الكاف خمففة
  ٦٨ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٠ 
     إسكان اهلاء    ٧٨ 

  إسكان اهلاء   ٧٩ 
  إسكان اهلاء   ٨١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

∼    بالتقليل       ٦ 

  ًوصال دون تنوين كرس التاء   ٦ 

   إسكان السني وختفيف امليم    ٨ 



 

 ١٥٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

•  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية فيهام      ١٦ 

   ضم امليم    ١٦ 

 •  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٦ 

    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٣٦ 

     كرس الالم      ٤٠ 

•   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٥٢ 

•   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٥٣ 

   ضم امليم    ٥٣ 

 •  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٥٣ 

∫  إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ٥٥ 

1  بالتقليل    ٥٩ 

  إسكان اهلاء   ٦٠ 

   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٧٠ 

     إدغام الدال يف الضاد      ٧١ 

     كرس الالم      ٧٤ 

     اجليمإدغام الذال يف     ٨٤ 

    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٨٦ 

   كرس الياء    ١٠٢ 



 

 ١٥٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

    فتح الياء   ١٠٢ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء   ١٠٢ 

    فتح الياء   ١٠٢ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء    ١٠٢ 
   إدغام الدال يف الصاد    ١٠٥ 

ÿ   بالتقليل     ١٠٥ 
  إسكان اهلاء   ١٠٦ 

♠ بالتقليل  ١١٤ 
♠ بالتقليل  ١٢٠ 

  ضم اهلاء   ١٢٦ 
  ضم الباء   ١٢٦ 
  ضم الباء   ١٢٦ 

     كرس الالم      ١٢٨ 
  إسكان اهلاء   ١٤٢ 
  إسكان اهلاء   ١٤٥ 

  تشديد الذال    ١٥٥ 
     كرس الالم      ١٦٠ 
     كرس الالم      ١٦٩ 

      إدغام الدال يف السني       ١٧١ 



 

 ١٥٤  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 •  

 •  
 مع تسهيل اهلمزة الثانية: وجهان
 بدون إدخال. ٢ وهو املقدم اإلدخال   ٨ 

     وىل  اهلمزة األحذف    ١٥ 
     إدغام الذال يف التاء       ٢١ 
     إدغام الذال يف الدال     ٢٢ 

   إسكان الياء    ٢٣ 
     إدغام الدال يف الظاء      ٢٤ 

⊃    بالتقليل      ٢٥ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٦ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٧ 
 •   إمالة فتحة اجليم واأللف      ٢٨ 

   فتح الياء  ٣٢ 
    إظهار.٢إدغام   . ١وجهان       ٣٥ 

    فتح الياء    ٣٥ 
⊃    بالتقليل      ٤٠ 

≤    واأللفإمالة فتحة الراء      ٤٣ 
±    إمالة فتحة الصاد واأللف    ٤٥ 



 

 ١٥٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

≤ وقفا واأللفإمالة فتحة الراء  ً   ٤٦ 
Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف   ٤٦ 

∼  إمالة فتحة الياء واأللف    ٤٧ 
∼  األلفإمالة فتحة الياء و    ٤٨ 

 بدل التاءباليا ء   ٥٣ 
   ختفيف السني    ٥٧ 

   ضم اهلمزة وحذف األلف   ٥٨ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٥٩ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦١ 

≤  واأللفتحة الراء إمالة ف    ٦٢ 
⁄     لفاألوإمالة فتحة الراء     ٦٢ 

   
مهزة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها  

 ًوتكرس ابتداء
   ٦٣ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦٤ 
 إسكان الياء   ٦٩ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٤ 
 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ٧٦ 

     كرس الالم      ٨٣ 
  فتح القاف   ٨٤ 



 

 ١٥٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⊃ ليلبالتق     ٣ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٥ 

 ⇓   بالتقليل     ٦ 
    
    

 وهو املقدم  ضم اهلاء مع الصلة-١
  إسكان اهلاء-٢   ٧ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ٧ 
   فتح الياء    ٨ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٨ 
∼     بالتقليل       ١٠ 

   فتح الياء   ١٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٦ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ١٧ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٩ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء       ٢١ 
 ≤   واأللفإمالة فتحة الراء     ٢١ 

   إسكان اهلاء   ٢٢ 
∼     بالتقليل       ٢٦ 

      إدغام الدال يف الضاد       ٢٧ 



 

 ١٥٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ⇒  نون واأللفإمالة فتحة ال    ٢٧ 
    وكرس الالم ألف بعد السني    ٢٩ 

     إدغام الذال يف اجليم      ٣٢ 
 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٣٢ 

        تنوين ضم وفتح الراء مشددة وضم اهلاء       ٣٨ 
     
    

تنوين ضم مع اإلدغام وفتح التاء الثانية 
 وضم اهلاء

   
   

٣٨ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٤١ 
≤    واأللفإمالة فتحة الراء     ٤٢ 

     إسكان الياء     ٥٣ 
    كرس النون     ٥٣ 

�     بالتقليل      ٥٦ 
≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ٥٨ 

     إدغام الدال يف اجليم      ٥٩ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٩ 
≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ٦٠ 

  إسكان اهلاء   ٦٢ 
≤ واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٨ 

  إسكان اهلاء   ٧٠ 



 

 ١٥٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   تشديد كرسة التاء    ٧١ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧١ 

    شديد كرسة التاءت     ٧٣ 
≤  إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً    ٧٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 

    إدغام الذال يف التاء     ٥ 

    باهلاء وقفا ً    ٦ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦ 

      إظهار.٢إدغام   . ١وجهان       ٧ 

  ِ    كرس امليم       ٩ 

     إدغام الذال يف التاء       ١٠ 

    النون خمفاة وختفيف الزايإسكان     ١٣ 

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ١٦ 

   إسكان السني    ٢٢ 

♠ بالتقليل  ٢٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٥ 



 

 ١٥٩  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

♠ بالتقليل  ٢٦ 

   الياء فتح    ٢٦ 

   فتح الواو دون مهزة قبلها    ٢٦ 

♠ بالتقليل  ٢٧ 

   إدغام الذال يف التاء    ٢٧ 

      إدغام الدال يف اجليم       ٢٨ 

 ⁄  واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٩ 

   فتح الياء   ٣٠ 

   فتح الياء   ٣٢ 

      إدغام الدال يف اجليم        ٣٤ 

      تنوين الباء    ٣٥ 

 ‰  إمالة فتحة الباء واأللف   ٣٥ 

     فتح الياء    ٣٦ 

  ضم العني   ٣٧ 

♠ بالتقليل  ٣٧ 

  فتح الصاد   ٣٧ 

    ًبالياء وصال    ٣٨ 

∼      بالتقليل       ٣٩ 



 

 ١٦٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ٣٩ 

 ‘  بالتقليل    ٤٠ 

  إسكان اهلاء   ٤٠ 

  ضم الياء وفتح اخلاء   ٤٠ 

     فتح الياء     ٤١ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤١ 

 ⊃    إمالة فتحة الفاء واأللف       ٤٢ 

∼     بالتقليل       ٤٣ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٣ 

    فتح الياء    ٤٤ 

   
  وضم اخلاءبدل القطعهبمزة وصل 

ُأدخلوا(ويبدأ هبا هبمزة مضمومة  ُ ْ ُ(    ٤٦ 

 ⇒    املوضعني( إمالة فتحة النون واأللف (    )٤٧ )ًمعا 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٩ 

   إسكان السني    ٥٠ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٠ 

    إسكان السني     ٥١ 

∼     بالتقليل       ٥١ 



 

 ١٦١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

    بالتاء بدل الياء   ٥٢ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف   ٥٢ 

♠ ًتقليل وقفابال  ٥٣ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ٥٤ 

     

   
 إدغام الراء يف الالم. ١: وجهان

 اإلظهار. ٢
     

   
٥٥ 

∇  إمالة فتحة الكاف واأللف    ٥٥ 

 ⇒  املوضعني  ( فإمالة فتحة النون واألل(    )٥٧ )ًمعا 

   بالياء بدل التاء    ٥٨ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٥٩ 

 ⇒  املوضعني  ( إمالة فتحة النون واأللف(    )٦١ )ًمعا 

 ⇓   بالتقليل     ٦٢ 

 ⇓  بالتقليل   ٦٩ 

    إسكان السني     ٧٠ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٧٢ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٤ 

      إسقاط اهلمزة األوىل     ٧٨ 

   إسكان السني    ٨٣ 



 

 ١٦٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  باهلاء وقفا ً   ٨٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٩ 

     إسكان اهلاء    ١١ 

∼     بالتقليل       ١٢ 

     يمإدغام الذال يف اجل      ١٤ 

   إسكان احلاء    ١٦ 

∼     بالتقليل       ١٦ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٩ 

  إسكان اهلاء   ٢١ 

  ِ   كرس امليم      ٢٥ 

     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا        ٢٨ 

 ⁄ اختالس كرسة الراء     ٢٩ 

  

      
 كرس امليم

  

      
٣٠ 

∼     بالتقليل       ٣١ 



 

 ١٦٣  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٣٨ 

≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ٣٩ 

�   بالتقليل      ٣٩ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٠ 

  σ دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل   σ  ٤٤ 

  إسكان اهلاء   ٤٤ 

♠ ًبالتقليل وقفا  ٤٥ 

     

     
  بحذف األلف

  والوقف عليها باهلاء   ٤٧ 

 ‘  بالتقليل    ٤٧ 

    فتح الياء    ٥٠ 

⇒  بالتقليل    ٥٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 

  إسكان اهلاء   ٤ 

   
  بدل التاءخمفاة نون ساكنة 

 وطاء مكسورة خمففة     ٥ 



 

 ١٦٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ≤  إمالة فتحة الراء واأللف     ٧ 

   يف املوضعني(إسكان اهلاء(   ٩ 

�   بالتقليل      ٩ 

  إسكان اهلاء   ١١ 

♠  بالتقليل   ١٣ 

♥  بالتقليل   ١٣ 

  إسكان اهلاء   ١٩ 

∼     بالتقليل       ٢٠ 

  إسكان اهلاء   ٢٠ 

≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ٢٢ 

  إسكان اهلاء   ٢٢ 

  
وضم الشني  الياء وإسكان الباء فتح

 وختفيفها  ٢٣ 

Š    بالتقليل      ٢٣ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٥ 

  ًإبدال التاء ياء   ٢٥ 

   رس الزاي خمففةإسكان النون خمفاة وك     ٢٧ 



 

 ١٦٥  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

     

 …   
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢     ٢٧ 

   املوضعني(إسكان اهلاء(   ٢٨ 

   إسكان النون وكرس الزاي دون تشديد     ٢٨ 

  إسكان اهلاء   ٢٩ 
   ًبالياء وصال   ٣٢ 

 ‰   الباء واأللفإمالة فتحة     ٣٣ 

∼     بالتقليل       ٣٦ 

 ⁄  واأللفالراء إمالة فتحة   ٣٨ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً    ٤٤ 

≤   واأللفالراء إمالة فتحة    ٤٥ 

     

  …    
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم      ٤٩ 

     

   … 
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم       ٥١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 



 

 ١٦٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  وألف بعدها وفتح اهلاء كرس امليم   ١٠ 
  إسكان اهلاء   ١٧ 

  
 وختفيف  خمفاةفتح الياء وإسكان النون
 الشني   ١٨ 

  إسكان اهلاء   ١٨ 
   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٢٢ 
   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٢٣ 

  فعل أمر،بضم القاف وحذف األلف    ٢٤ 
   يف املوضعني ( ًباهلاء وقفا(   ٣٢ 
∼     بالتقليل       ٣٢ 
  مقلقلةفتح السني وإسكان القاف    ٣٣ 
   ختفيف امليم    ٣٥ 

∼     بالتقليل       ٣٥ 
  إسكان اهلاء   ٣٦ 

    كرس السني     ٣٧ 
   إسكان السني    ٤٥ 

♠ بالتقليل  ٤٦ 
   الوقف باأللف)    (    ٤٩ 

    فتح الياء     ٥١ 
    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها    ٥٣ 



 

 ١٦٧  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  σ تسهيل اهلمزة الثانية    ٥٨ 
      ًبالياء وصال    ٦١ 

♥ تقليلبال  ٦٣ 
    إدغام الدال يف اجليم     ٦٣ 

    ًوقفاوً  وصالإثبات الياء ساكنة    ٦٨ 
    حذف اهلاء من آخره    ٧١ 

   إدغام الثاء يف التاء     ٧٢ 
     الدال يف اجليمإدغام       ٧٨ 

   كرس السني    ٨٠ 
  بالتقليل   ٨٠ 
    إسكان السني     ٨٠ 

  إسكان اهلاء   ٨٤ 
       وىل مع التوسط أو القرصإسقاط اهلمزة األ        ٨٤ 

  إسكان اهلاء   ٨٤ 
 ⇓   بالتقليل     ٨٧ 
   فتح الالم وضم اهلاء    ٨٨ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 



 

 ١٦٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ضم الباء   ٧ 
 ⇓  بالتقليل   ١٣ 

≤  واأللفالراء إمالة فتحة   ١٣ 
      دغام الدال يف اجليمإ       ١٣ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ١٦ 
   فتح الياء   ١٩ 

   إدغام الذال يف التاء    ٢٠ 
  ِ      كرس امليم        ٢٩ 

1  بالتقليل    ٣٥ 
   ًوقفا باهلاء    ٤٣ 
   ًإبدال الياء تاء    ٤٥ 

1  بالتقليل    ٥٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريية روا

š  بالتقليل  ١ 
    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٥ 
    إبدال الواو مهزة     ٩ 
  تنوين كرس بدل تنوين الضم   ١١ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢٠ 



 

 ١٦٩  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

   تنوين ضم بدل تنوين الفتح    ٢١ 
  تشديد الذال    ٢٣ 
∼     بالتقليل       ٢٤ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٢٦ 

≤   واأللف إمالة فتحة الراء     ٢٨ 
  إدغام الذال يف التاء    ٣٥ 
   إبدال الواو مهزة    ٣٥ 
∼     بالتقليل       ٣٥ 

  إسكان اهلاء   ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

š  بالتقليل  ١ 
   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٦ 

⁄    واأللف إمالة فتحة الراء    ٨ 
  إسكان اهلاء   ٨ 

♠  بالتقليل   ١٢ 
≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ١٢ 

  
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني 

 دون ألف بعدها    ١٥ 



 

 ١٧٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

    يف املوضعني(فتح الكاف (    ) ١٥ )ًمعا 
    ًإبدال النون ياء مضمومة     ١٦ 

  ضم النون   ١٦ 
     ًإبدال النون ياء مضمومة      ١٦ 

 حذف التنوين وكرس الفاء   ١٧ 
     كرس امليم      ١٨ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٠ 
∼     بالتقليل       ٢٠ 

   فتح الياء   ٢١ 
   إسكان الباء وختفيف الالم     ٢٣ 

     فتح الياء      ٢٣ 
 ⁄   لفواألإمالة فتحة الراء    ٢٣ 

≤ إمالة فتحة الراءتاء مفتوحة بدل الياء و   ٢٥ 
    فتح النون    ٢٥ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء      ٢٧ 
     إدغام الذال يف الصاد          ٢٩ 

♠ بالتقليل  ٣٠ 
     إظهار.٢إدغام . ١وجهان      ٣١ 

          إسقاط اهلمزة األوىل 
    

     
٣٢ 



 

 ١٧١  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

�   بالتقليل     ٣٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٣٤ 

 إمالة فتحة النون واأللف   ٣٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ٢ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٣ 

 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف      ١٠ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١١ 

   الوقف عىل الياء ساكنة دون نون      ١٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٥ 

    بالتقليل     ١٧ 
    إدغام الدال يف اجليم     ١٨ 

      وىل إسقاط اهلمزة األ      ١٨ 

 ⇓   بالتقليل     ١٨ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ١٨ 

     

   
 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان

 اإلظهار. ٢
     

   
١٩ 



 

 ١٧٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

      إدغام التاء يف السني       ٢٠ 
    إدغام التاء يف السني     ٢٠ 

 Š   إمالة فتحة الباء واأللف     ٢٥ 
    ضم اهلمز وكرس الالم ثم ياء مفتوحة     ٢٥ 

   فتح اهلمزة    ٢٦ 
∧  بالتقليل    ٣٠ 
∼    بالتقليل       ٣٦ 

†  تسهيل اهلمزة    ٣٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ضم السني وواو مدية      ٦ 
    بالياء بدل التاء      ٩ 

     
    

    

 بالياء بدل التاء فيهن
     

    
   

٩ 

   كرس اهلاء    ١٠ 
        إظهار.٢إدغام الراء يف الالم .١:وجهان         ١١ 

 ∇  مالة فتحة الكاف واأللف إ     ١٣ 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٢٠ 



 

 ١٧٣  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

≤  واأللف إمالة فتحة الراء    ٢١ 
  إسكان اهلاء   ٢٤ 

    بالياء بدل التاء    ٢٤ 
    إدغام الذال يف اجليم     ٢٦ 

  ِ      كرس امليم       ٢٦ 
   بالتقليل    ٢٦ 

    إدغام الدال يف الصاد     ٢٧ 
ÿ  بالتقليل    ٢٧ 

 ⊃  إمالة فتحة الكاف واأللف    ٢٩ 
  ≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٩ 

∧  بالتقليل    ٢٩ 
 ⁄   إمالة فتحة الراء     ٢٩ 
 ِ       كرس امليم       ٢٩ 

 
 يةاآل رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 بالتقليل   ٣ 

  Ÿ   بالتقليل       ٩ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء    ٩ 

 …     تسهيل اهلمزة الثانية        ٩ 



 

 ١٧٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

       إدغام الباء يف الفاء        ١١ 

‘  بالتقليل    ١٣ 

     مهزة ساكنة بعد الياء    ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٣ 
   ضم امليم    ٣ 

≤    واأللفإمالة فتحة الراء     ٨ 
     إدغام التاء يف السني      ١٩ 

 ⊃ لف  إمالة فتحة الفاء واأل   ٢٤ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء     ٣٧ 

  إسكان اهلاء   ٣٧ 
     ًبالياء وصال      ٤١ 

 ‰  لف  إمالة فتحة الباء واأل   ٤٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٣ 
™♠   لف  إمالة فتحة احلاء واأل     ١٨ 



 

 ١٧٥  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

     الذال يف الدالإدغام     ٢٥ 
♠  بالتقليل   ٣٨ 

  إسكان اهلاء   ٤٠ 
  ِ    كرس امليم      ٤١ 

 ِ  كرس امليم   ٤٦ 
  تشديد الذال    ٤٩ 

≤  فواأللالراء إمالة فتحة   ٥٥ 
 ِ  كرس امليم    ٦٠ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ١٣ 

       
هبمزة قطع مفتوحة وإسكان التاء األوىل 

   ألف ثم  بدل التاءحةوالعني ونون مفتو     ٢١ 

   ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء     ٢١ 
   ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء      ٢١ 

  ًفتح الواو وصال دون تنوين   ٢٣ 
     ٢٣ 
   باهلاء وقفا ً    ٢٩ 

    

∋  
  إسكان الراء .١: وجهان
  اإلختالس. ٢    ٣٢ 



 

 ١٧٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

      بالصاد وجه واحد فقط      ٣٧ 
     فتح الياء    ٤٥ 

      إظهار.٢  دغامإ. ١وجهان       ٤٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  بالتقليل   ١ 
  بالتقليل   ٢ 

    بالتقليل     ٣ 
š  بالتقليل   ٤ 

   بالتقليل    ٥ 
    بالتقليل     ٦ 

  إسكان اهلاء   ٧ 
∏   بالتقليل      ٧ 

 1  بالتقليل     ٨ 
 ⇓  بالتقليل     ٩ 

š   بالتقليل    ١٠ 
Κ…  إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ١١ 

≤  واأللفالراء إمالة فتحة   ١٢ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ١٣ 



 

 ١٧٧  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

≤ واأللفمالة فتحة الراء إ   ١٣ 
  بالتقليل    ١٤ 

;    بالتقليل    ١٥ 
∋   املوضع الثاين( بالتقليل(    ١٦ 

) بالتقليل   ١٧ 
Κ…  إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ١٨ 

 ⁄    واأللفمالة فتحة الراء إ     ١٨ 
∞    بالتقليل     ١٩ 

≤   واأللفمالة فتحة الراء إ     ٢٠ 
 ‘  بالتقليل    ٢١ 

3 لتقليلبا  ٢٢ 
       إدغام الدال يف اجليم        ٢٣ 

 ِ Ÿ    
 كرس امليم 
 مع التقليل      ٢٣ 

⇒   بالتقليل     ٢٤ 
1   بالتقليل    ٢٥ 

Ì    بالتقليل     ٢٦ 
 ‘  بالتقليل    ٢٧ 

∼   بالتقليل      ٢٩ 
  إسكان اهلاء   ٣٠ 



 

 ١٧٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

Ÿ  بالتقليل    ٣٠ 
⇒  وقفابالتقليل ً    ٣١ 

 ⊆  بالتقليل     ٣٢ 
 1  بالتقليل     ٣٣ 

Ÿ  بالتقليل    ٣٤ 
   إسكان اهلاء   ٣٥ 

≤  واأللفالراء إمالة فتحة   ٣٥ 
♠ بالتقليل  ٣٦ 

 4  بالتقليل    ٣٧ 
≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ٣٨ 

⊕  بالتقليل    ٣٩ 
≤  واأللفالراء إمالة فتحة    ٤٠ 

4   بالتقليل     ٤١ 
    بالتقليل      ٤٢ 

∇   بالتقليل     ٤٣ 
∼   بالتقليل     ٤٤ 

 ‘  بالتقليل     ٤٥ 
⇒  بالتقليل    ٤٦ 

   بعدها ألف ممدودة ثم مهزةفتح الشني و     ٤٧ 



 

 ١٧٩  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ٤٧ 
⇒   بالتقليل    ٤٨ 

 ≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٤٩ 

  1!  
1  

1 

 نقلمع ًإدغام تنوين عادا يف الم األوىل 
حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف 

 مع تقليل األلف األخرية اهلمزة
 وحال اإلبتداء ثالثة أوجه انظر األصول

    ٥٠ 

  تنوين الدال   ٥١ 
⊆  بالتقليل     ٥١ 

 )  بالتقليل    ٥٢ 
   بالتقليل    ٥٣ 

∋  بالتقليل   ٥٤ 
⁄   إمالة فتحة الراء واأللف     ٥٥ 

 1   بالتقليل    ٥٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
       إدغام الدال يف اجليم        ٤ 

   ًبالياء وصال  ٦ 

   فتح اخلاء وألف بعدها وكرس الشني خمففة   ٧ 



 

 ١٨٠ ية الدوري عن أيب عمرو البرصي روا

   ًبالياء وصال   ٨ 

     إدغام التاء يف الثاء       ٢٣ 

 •  

 • 

مع تسهيل اهلمزة الثانية : وجهان
 بدون إدخال. ٢وهو املقدم  اإلدخال    ٢٥ 

       إدغام الدال يف الصاد        ٣٨ 

     إدغام الدال يف اجليم       ٤١ 

   نفصلوىل مع املد امل اهلمزة األحذف    ٤١ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 �    إمالة فتحة اخلاء واأللف       ١٤ 

 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ١٥ 

    ضم الياء وفتح الراء     ٢٢ 

    الوقف باأللف)  (     ٣١ 

 ≠   إمالة فتحة الطاء واأللف     ٣٣ 

 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ٣٥ 

   تنوين كرس    ٣٥ 

 ∧  بالتقليل    ٤١ 



 

 ١٨١  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ايفتح الز   ١٩ 
  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٤٧ 
   ضم امليم    ٤٧ 
 • تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٤٧ 

  فتح الشني   ٥٥ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٥٩ 

   شني وبعدها ألف ممدودة ثم مهزةفتح ال     ٦٢ 
1  بالتقليل    ٦٢ 

  تشديد الذال    ٦٢ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٤ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٩ 
σ ثانية مع اإلدخالتسهيل اهلمزة ال   ٧٢ 
  باهلاء وقفا ً    ٨٩ 

  إسكان اهلاء   ٩٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 



 

 ١٨٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  إسكان اهلاء   ٢ 
  إسكان اهلاء   ٣ 
  إسكان اهلاء   ٤ 

   مالة فتحة اهلاء واأللفإ     ٦ 
  إسكان اهلاء   ٦ 

   ضم اهلمزة وكرس اخلاء    ٨ 
     ضم القاف      ٨ 

    لزايا وختفيف خمفاةإسكان النون    ٩ 
   ف الواوحذ    ٩ 

⇒   بالتقليل    ١٠ 
    الثانيةضم الفاء      ١١ 
≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ١٢ 

≤ واأللفمالة فتحة الراء إ   ١٢ 
    لصنفسقاط اهلمزة األوىل مع املد املإ     ١٤ 

   تشديد الزاي    ١٦ 
  ِ     كرس امليم       ١٦ 

∼     املوضعني ( بالتقليل(     )٢٠  )ًمعا 
⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٠ 

   مهزة قطع دون ألف بعدها   ٢٣ 
    إسكان السني     ٢٥ 



 

 ١٨٣  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢٥ 
 ’ إمالة فتحة الثاء واأللف    ٢٧ 
    إسكان السني     ٢٧ 
♥ ًبالتقليل وقفا   ٢٧ 
    إظهار.٢  إدغام. ١وجهان     ٢٨ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
    إدغام الدال يف السني     ١ 

   
وتشديد الظاء وفتح اهلاء  فتح الياء

 دون ألف بينهاممشددة    ٢ 

•  
   

 : وجهانويف اهلمز بحذف الياء
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١
 مع املد الالزم املخفف ً ياءاإبداهل. ٢

   ٢ 

   
وتشديد الظاء وفتح اهلاء  فتح الياء

 دون ألف بينهاممشددة    ٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤ 
 ∇  لة فتحة الكاف واأللفإما     ٥ 

 بالتقليل  ٧ 
   بالتقليل    ٨ 
    ًباهلاء وقفا     ٨ 
    ًباهلاء وقفا     ٩ 



 

 ١٨٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   بالتقليل    ٩ 
   بالتقليل    ١٠ 

    لفأيم دون اجلسكان إ     ١١ 
     يبدأ هبمزة مكسورة-ني فيهاشكرس ال -      ١١ 

 بالتقليل  ١٢ 
 σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ١٣ 

 بالتقليل  ١٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف    ١٧ 

  كرس السني   ١٨ 
  

     
 امليمكرس 

  
     

١٩ 

 ِ     امليمكرس     ٢٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدورياية رو

  إسكان اهلاء   ١ 

 ÿ  مالة فتحة الياء واأللفإ    ٢ 

 ِ      امليمكرس      ٢ 

    فتح اخلاء وتشديد الراء    ٢ 

±   مالة فتحة الصاد واأللفإ     ٢ 



 

 ١٨٥  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

      امليمكرس      ٣ 

∼     بالتقليل       ٣ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٣ 

 ≤  إمالة فتحة الراء واأللف      ٧ 

Š    بالتقليل      ٧ 

 ÿ  إمالة فتحة الياء واأللف    ٨ 

     إظهار.٢ إدغام. ١وجهان      ١٠ 

  حذف الواو   ١٠ 

  

  
 امليمكرس 

  

  
١١ 

≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ١٤ 

Ÿ 
وألف بعدها مع  كرس اجليم وفتح الدال

 إمالة فتحة الدال واأللف
  ١٤ 

  كرس السني   ١٤ 

 �    بالتقليل    ١٤ 

   فتح الياء   ١٦ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٧ 

 ⇒   أللفإمالة فتحة النون وا     ٢٠ 



 

 ١٨٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢١ 

⇒   بالتقليل    ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
    إدغام الدال يف الضاد     ١ 

   ضم الياء وفتح الصاد   ٣ 

  كرس اهلمزة   ٤ 

       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة        ٤ 

     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ٥ 

  كرس اهلمزة   ٦ 

 ÿ مالة فتحة الياء واأللفإ    ٨ 

 ÿ مالة فتحة الياء واأللفإ    ٩ 

 ⊃  لفمالة فتحة الفاء واألإ    ١٠ 

   فتح امليم وتشديد السني    ١٠ 

 ⊃  لفمالة فتحة الفاء واألإ    ١١ 

      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان       ١٢ 



 

 ١٨٧  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
♠ بالتقليل  ٥ 
♥ ًبالتقليل وقفا  ٦ 

 ⁄   واأللفحة الراءمالة فتإ      ٦ 
  فتح الياء   ٦ 
⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٧ 

  إسكان اهلاء   ٧ 
  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  ٨ 
  فتح الراء وضم اهلاء  ٨ 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ١٢ 

≤    واأللفإمالة فتحة الراء     ١٣ 

   
تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ 

 ١٤   مع اإلدغام)هللا(اجلاللة بالالم 

 
 ةاآلي رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ٣ 
⁄    واأللفمالة فتحة الراءإ       ٥ 

∧   مالة فتحة امليم واأللفإ     ٥ 



 

 ١٨٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف     ٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 إسكان الشني  ٤ 
  كرس السني   ٤ 

 ⇓  بالتقليل   ٤ 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ٥ 
      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان       ٦ 

E واو بعد الكاف وفتح النون)  (    ١٠ 
     لصنف مع املد املإسقاط اهلمزة األوىل      ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
   إسكان السني    ٦ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٠ 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
    إدغام الدال يف الظاء     ١ 



 

 ١٨٩  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

    اهلاءإسكان   ٣ 
  بتنوين الضم   ٣ 
    فتح الراء وضم اهلاء     ٣ 
    إدغام الدال يف اجليم     ٣ 

•  
   

 :ويف اهلمز وجهان بحذف الياء
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١
 خففمع املد الالزم امل ً ياءاإبداهل. ٢

     
 )يف املوضعني(

٤ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء      ٦ 
   الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين      ٨ 
      فتح الياء       ١١ 

  
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ٢ 

    إدغام الدال يف الصاد     ٤ 

    تشديد الظاء    ٤ 

    فتح الباء وتشديد الدال     ٥ 

      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان       ٨ 

   

   
 فيهامً وقفاباهلاء 

   

   
١٠ 



 

 ١٩٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   ًباهلاء وقفا    ١١ 

  ًوقفا باهلاء   ١٢ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 
  ≤ واأللفإمالة فتحة الراء      ٣ 
  ≤ إدغام الالم يف التاء مع إمالة فتحة الراء     ٣ 

  إسكان اهلاء   ٤ 
      إدغام الدال يف الزاي       ٥ 

∼    بالتقليل      ٥ 
     إسكان اهلاء    ٧ 
     إدغام الدال يف اجليم      ٩ 

  إسكان اهلاء   ١٤ 
σ  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   ١٥ 

     مفتوحةًالثانية ياءاهلمزة بدال إ       ١٥ 
     مفتوحة ًياء  الثانية اهلمزةبدالإ      ١٧ 

  
, 

 إسكان الراء . ١: وجهان
 اختالس ضمة الراء. ٢   ٢٠ 



 

 ١٩١  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  إسكان اهلاء   ٧ 
     فتح الباء وتشديد الدال     ٣٢ 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ٤٨ 

  إسكان اهلاء   ٤٨ 
  إسكان اهلاء   ٤٩ 

 ±   إمالة فتحة الصاد واأللف     ٥١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٣ 

   إدغام التاء يف الثاء     ٤ 

⁄   إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ٧ 

∅   بالتقليل   ٧ 

  ≤ ام الالم يف التاء مع إمالة فتحة الراءإدغ     ٨ 

   كرس القاف وفتح الباء    ٩ 

  إسكان اهلاء   ١٦ 



 

 ١٩٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   إسكان اهلاء   ٢١ 

  الذالتشديد     ٤٢ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢ 
≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ٧ 

0 بالتقليل   ١٥ 
  تنوين ضم   ١٦ 

 لبالتقلي   ١٦ 
 1  بالتقليل     ١٧ 

∅  بالتقليل   ١٨ 
     باإلفراد-حذف األلف الثانية     ٣٣ 

  ٍفتح النون وإسكان الصاد   ٤٣ 

 
 اآلية صرواية حف البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ٤ 

  فتح الياء  ٦ 



 

 ١٩٣  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 ًوصال فتح الياء  ٩ 
  سكان الالمإضم الواو الثانية و  ٢١ 

    
فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء 

  وضم اهلاءتاء الودون مهزة     ٢٥ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٦ 
     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      ٢٨ 

  إسكان الياء   ٢٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

    كرس اهلمزة    ٣ 
    كرس اهلمزة    ٤ 
    كرس اهلمزة    ٥ 
    كرس اهلمزة    ٦ 
   كرس اهلمزة   ٧ 

    
كرس )  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية 

 اهلمزة   ٨ 

   املصحف  يفًالنون مفصولة رسام
 ًالبرصي فيجوز الوقف عليها اختبارا  ١٦ 

   بالنون بدل الياء  ١٧ 
  ًزيادة ألف بعد القاف وفتح الالم وصال   ٢٠ 

    فتح الياء    ٢٥ 



 

 ١٩٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 يةاآل رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ًضم الواو وصال   ٣ 
  كرس الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها   ٦ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٧ 
   كرس الفاء واهلاء    ٢٠ 
   كرس الثاء واهلاء     ٢٠ 
Ì  قليلبالت   ٢٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

     كرس الراء     ٥ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٠ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٧ 

 ⇒    النون واأللفإمالة فتحة    ٣١ 

≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٣١ 

    
ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف مهزة 

 أدبر ثم فتح الدال     ٣٣ 

Ÿ ًبالتقليل وقفا  ٣٥ 

  بالتقليل   ٥٦ 



 

 ١٩٥  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان يالدوررواية 

 كرس السني  ٣ 
 بالياء بدل التاء  ٢٠ 

 بالياء بدل التاء  ٢١ 
  بال سكت وإدغام النون يف الراء   ٢٧ 

 ∏ بالتقليل    ٣١ 
 1  بالتقليل     ٣٢ 

 ≠   بالتقليل     ٣٣ 
1  بالتقليل     ٣٤ 
1  بالتقليل     ٣٥ 

 كرس السني  ٣٦ 
Ÿ وقفابالتقليل ً  ٣٦ 

⇒   بالتاء بدل الياء وبالتقليل    ٣٧ 
 بالتقليل  ٣٨ 

‘  بالتقليل   ٣٩ 
�   بالتقليل     ٤٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤ 



 

 ١٩٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

   إثبات األلف وقفا ً    ٤ 
      تنوين كرس      ٢١ 
     إظهار.٢ إدغام. ١وجهان      ٢٤ 

  بالياء بدل التاء   ٣٠ 

 
 يةاآل رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

   مضمومةًإبدال اهلمزة واوا     ١١ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٤ 

≤ إمالة فتحة الراء واأللف   ٢١ 
    عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم    ٣٣ 

 
 اآلية رواية حفص ـــانالبيــــــــــــــــــ الدوريرواية 

  التاءتشديد  ١٩ 

    إدغام التاء يف السني     ٢٠ 

    ختفيف السني     ٢٥ 

  الباءضم  ٣٧ 

 ضم النون  ٣٧ 



 

 ١٩٧  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدورياية رو

 • مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٠ 
•  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١١ 

♠ بالتقليل  ١٥ 
 وقفابالتقليلحذف التنوين و ً  ١٦ 

) بالتقليل   ١٧ 

  بالتقليل     ١٨ 
∋   بالتقليل    ١٩ 

⁄   واأللف إمالة فتحة الراء   ٢٠ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٠ 
±   بالتقليل    ٢١ 

⊕ بالتقليل   ٢٢ 
   بالتقليل   ٢٣ 

∏  بالتقليل     ٢٤ 
1   بالتقليل    ٢٥ 

∋  بالتقليل   ٢٦ 
σ مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٢٧ 
 ⇒ بالتقليل     ٢٧ 
   بالتقليل    ٢٨ 



 

 ١٩٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 ™∂ بالتقليل    ٢٩ 
 š  بالتقليل     ٣٠ 
 ∅   بالتقليل      ٣١ 
 ♠   بالتقليل      ٣٢ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ٣٤ 
⊕ بالتقليل   ٣٥ 

≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٣٦ 
) آيةملن عدها رأس  بالتقليل   ٣٧ 
∼    بالتقليل     ٣٨ 

;    بالتقليل     ٣٩ 
   بالتقليل    ٤٠ 

;    بالتقليل     ٤١ 
 ♠   بالتقليل      ٤٢ 

 ≤  واأللفإمالة فتحة الراء      ٤٣ 
  بالتقليل    ٤٤ 
 ↑ بالتقليل    ٤٥ 
 ™∂ بالتقليل    ٤٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 1  بالتقليل     ١ 



 

 ١٩٩  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

∧   بالتقليل     ٢ 
   بالتقليل     ٣ 

   ضم العني    ٤ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء    ٤ 

⇒   بالتقليل     ٥ 
Ÿ  بالتقليل   ٦ 

   بالتقليل     ٧ 

⊕ بالتقليل   ٨ 

  إسكان اهلاء   ٩ 
∋  بالتقليل   ٩ 

  بالتقليل    ١٠ 
   لصنف مع املد املإسقاط اهلمزة األوىل     ٢٢ 
   كرس اهلمزة    ٢٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ختفيف اجليم  ٦ 
 تشديد الشني  ١٠ 
   ختفيف العني    ١٢ 

∫ لفإمالة فتحة اهلمزة واأل   ٢٣ 
Ò  بالظاء بدل الضاد)   (   ٢٤ 



 

 ٢٠٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 تشديد الدال  ٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٨ 

 ضم امليم  ١٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ⇒  حة النون واأللفإمالة فت    ٢ 

 •  إمالة فتحة اجليم واأللف     ٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٨ 

   إدغام الالم يف الراء    ١٤ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف    ١٨ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٩ 

      كرس امليم       ٣١ 

  ًزاد ألفا بعد الفاء   ٣١ 

 ⊃  إمالة فتحة الفاء واأللف    ٣٤ 



 

 ٢٠١  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
  ِ     كرس امليم        ٢١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف    ٥ 
  إسكان اهلاء   ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــانالبيــــــــــــ الدوريرواية 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٢ 
 ختفيف امليم  ٤ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

∏  ًوقفا بالتقليل     ١ 
 بالتقليل  ٢ 

Ÿ بالتقليل   ٣ 
∅    بالتقليل     ٤ 

  بالتقليل   ٥ 



 

 ٢٠٢  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

♥ بالتقليل  ٦ 
⊃ بالتقليل     ٧ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء    ٨ 
≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٩ 

∋  بالتقليل   ١٠ 
⊆  وقفابالتقليل ً    ١١ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ١٢ 
κ بالتقليل   ١٣ 

  بالتقليل     ١٤ 
∏ بالتقليل    ١٥ 

  بالياء بدل التاء   ١٦ 
∼    بالتقليل     ١٦ 
⊆ بالتقليل    ١٧ 

1  بالتقليل    ١٨ 
♠ بالتقليل  ١٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

   ضم التاء    ٤ 
 ًياء مضمومة بدل التاء املفتوحة  ١١ 

 تنوين ضم  ١١ 



 

 ٢٠٣  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

  ًبالياء وصال  ٤ 
  فتح الياء  ١٥ 

   بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 
 ١٥  ًبالياء وصال. ٢

  فتح الياء  ١٦ 

   بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 
 ١٦  ًبالياء وصال. ٢

   بالياء بدل التاء    ١٧ 

 دون ألف ضم احلاءبالياء و   ١٨ 

   بالياء بدل التاء    ١٩ 

  بالياء بدل التاء   ٢٠ 

 ⇓  بالتقليل   ٢٣ 

≤  واأللفالراءإمالة فتحة    ٢٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان يالدوررواية 

 كرس السني  ٥ 

 كرس السني  ٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٢ 



 

 ٢٠٤  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

 فتح الكاف  ١٣ 

 ًفتح وصال تنوين  ١٣ 

 بعد العني وفتح امليم دون ألف فتح اهلمزة  ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 ™∂ بالتقليل     ١ 
 ∏ بالتقليل    ٢ 

    مالة فتحة اهلاء واأللفإ     ٣ 
  ∏ بالتقليل    ٣ 
 ↑  بالتقليل     ٤ 
 ⇒ بالتقليل     ٥ 
 ™ بالتقليل     ٦ 
  بالتقليل    ٧ 
    بالتقليل     ٨ 
   بالتقليل    ٩ 
  ♠  بالتقليل     ١٠ 
   إدغام التاء يف الثاء     ١١ 

    بالتقليل     ١١ 



 

 ٢٠٥  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

 ⊆  بالتقليل     ١٢ 
 ∼   بالتقليل     ١٣ 
   بالتقليل    ١٤ 
 ‰  بالتقليل     ١٥ 

 
 اآلية رواية حفص يـــــــــــــــــــــانالب الدوريرواية 

∋   بالتقليل    ١ 

    مالة فتحة اهلاء واأللفإ     ٢ 

∏ بالتقليل    ٢ 

‘  بالتقليل   ٣ 

 �  بالتقليل   ٤ 

⊆  بالتقليل    ٥ 

⇒  بالتقليل    ٦ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء    ٧ 

⇒    بالتقليل      ٨ 

⇒  بالتقليل    ٩ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ١٠ 

    بالتقليل    ١١ 



 

 ٢٠٦  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

Ÿ بالتقليل   ١٢ 

1   بالتقليل    ١٣ 

 0  بالتقليل    ١٤ 

⊆  وقفابالتقليل ً    ١٥ 
 1  بالتقليل     ١٦ 
⊆  وقفا بالتقليل ً     ١٧ 

   بالتقليل     ١٨ 
∞  بالتقليل   ١٩ 

∏  بالتقليل     ٢٠ 
Ì   بالتقليل    ٢١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

™  بالتقليل    ١ 
•  بالتقليل  ٢ 

∏ بالتقليل    ٣ 
1  بالتقليل    ٤ 

Ì   بالتقليل    ٥ 
;  بالتقليل   ٦ 

Ÿ بالتقليل   ٧ 



 

 ٢٠٧  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب

⇒  بالتقليل    ٨ 


 


 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــــــانالبيــــــــ الدوريرواية 

)  بالتقليل    ٦ 

∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ٧ 

⇒   بالتقليل     ٧ 

⊕   بالتقليل    ٨ 

 بالتقليل   ٩ 

∏ بالتقليل    ١٠ 

Ÿ  ليلبالتق    ١١ 

   بالتقليل    ١٢ 

 1  بالتقليل     ١٣ 

≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ١٤ 



 

 ٢٠٨  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي

  
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ٦ 


 


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٣ 

   إسكان اهلاء   ٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ١٠ 


 



 

 ٢٠٩  عمرو البرصي رواية الدوري عن أيب


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 كرس السني  ٣ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٥ 


 


 


 


 

 
 اآلية رواية حفص انالبيـــــــــــــــــــــ الدوريرواية 

   إسكان الياء    ٦ 



 

 ٢١٠  رواية الدوري عن أيب عمرو البرصي


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 

 وصالضم التاء ً  ٤ 

 
 اآلية رواية حفص ـــانالبيــــــــــــــــــ الدوريرواية 

  إبدال الواو مهزة   ٤ 


 


 

 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان الدوريرواية 
 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ١ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٢ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٣ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٥ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٦ 



 

 
  حركات٣والقرص                          فويق القرص التوسط :وجهان:  املد املنفصل
  حركات٣فويق القرص                                     حركات٤التوسط :  املد املتصل 

يف األداءيؤخذ للدوري بالوصل بني السورتني بال بسملة، وهو املقدم . 
 : وهيهااختلف فيوهناك عدة كلامت 

                                          
ًوأطوهلم مدا يف الـرضبني مجيعـا  :٣٠يف التيسري ص قال الداين  )١( ورش - املتـصل واملنفـصل -ً

ومحزة ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبـو عمـرو مـن طريـق أهـل العـراق 
 يف الرسالة الغراء ص  شيخنا النحاسقال.فجعلها أربع مراتب .وقالون من طريق أيب نشيط اهـ

 حركـات ، الكـسائي و ابـن عـامر ٥ حركات ، وعاصم ٦ش ومحزه املتصل يمد عند ور:  ٤١
 . حركات ٣ حركات، وأبو عمرو وقالون وابن كثري ويعقوب وأبو جعفر ٤وخلف

خيتار أليب عمرو السكت بني السورتني من غري قطع، وقال ابـن :١٧قال الداين يف التيسري ص  )٢(
يخه الفاريس، قال شيخنا النحاس يف وبالوصل قرأ الداين عىل ش: ١٨٤اجلزري يف التحبري ص 

 يؤخذ للدوري بالوصل بني السورتني بال بسملة، ألن الداين قرأ بـذلك ٢٩ص  الرسالة الغراء
 .عىل شيخه الفاريس وهو الطريق املسندة يف التيسري

﴿ :، نحواهلمزتان من كلمتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة .١ -)٣(     ﴾  
 .  التسهيل. ٢اإلبدال،وهو املقدم .١: يف الشاطبية وجهان 

عىل حركة ما قبلها وجتعل بني اهلمـزة ًوجهان تبدل واوا مكسورة : ٣٤قال الدين يف التيسري ص
 .والياء عىل حركتها، واألول مذهب القراء وهو آثر والثاين مذهب النحويني وهو أقيس

ًم إىل أهنا تبـدل واوا خالـصة مكـسورة ذهب بعضه:٣٠١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج
وبـذلك قـرأت عـىل أكثـر شـيوخي : ًوهذا مذهب مجهور القراء قديام، قال الداين يف جامعه

الفاريس واخلاقاين وابن غلبون، وذهب بعضهم إىل أهنا جتعل بني بني أي بني اهلمـزة واليـاء 
= 

 ٢١١ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال



 

                                          
وبه قـراء الـدين عـىل  ًاوهو مذهب أئمة النحو كاخلليل وسيبويه ومذهب مجهور القراء حديث
 .شيخه فارس بن أمحد وأخربين عبد الباقي أنه قرأ كذلك عىل شيوخه

ًي وجهـا مقـدمانأخذ باإلبدال للدور:٥٠قال النحاس يف الرسالة الغراء ص    ألهنـا قـراءةً
 .ىل الفاريسالداين ع

٢. ﴿    4 ﴾]١٥:آل عمران[،﴿ • ﴾]٨:ص[،﴿  • ﴾]٢٥:القمر[ 
 .دخال وعدمه اإل:يف الشاطبية وجهان

  .أبو عمرو يسهل اهلمزة الثانية:٣٢قال الدين يف التيسريص
الفصل عن الدوري الداين يف جـامع البيـان   وروى:٢٩١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

أنه كـان هيمـز مهـزة واحـدة ممـدودة، وقـال : وقواه بالقياس وبنصوص العلامء حيث قالوا
وروى القـرص .جب أن يمد إذا دخلت مهزة اإلستفهام عـىل مهـزة مـضمومةفهذا يو: الداين

 . مجهور العراقيني واملغاربة ومل يذكر الداين يف التيسري غريه 
قرأ الدوري بعدم اإلدخال يف آل عمران وباإلدخال : ٤٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص

ًيف ص والقمر، وهذا الذي نختاره وجها مقدما وقد نص عليه  الداين يف املفردات من قراءتـه ً
 .عىل الفاريس

 ﴿: إدغام الالم املجزومة يف الراء نحو.٣       ﴾]٢٨٦:البقرة[ 
 . اإلدغام واإلظهار:يف الشاطبية وجهان

وأطلـق اخلـالف عـن الـدوري صـاحب التيـسري :١١ص٢قال ابـن اجلـزري يف النـرش ج
م عبد العزيز بن جعفـر عـن قراءتـه عـىل أيب والشاطبي، وباإلدغام قرأ الدين عىل أيب القاس

 .٢٧انظر التيسري صو .طاهر عن ابن جماهد
 .وهذا طريق التيسري وباإلدغام نأخذ: ٦٣النحاس يف الرسالة صشيخنا قال  
 ٤. ﴿     ﴾و﴿    ﴾ونحوها  

 .ختالس واإلسكان اإل:يف الشاطبية وجهان
= 

 ٢١٢ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية



 

                                          
بـاختالس احلركـة يف ذلـك كلـه مـن طريـق : ٧٣ ص قـال الـداين يف التيـسري: يف التيسري

 .دون غريه وبه قرأت عىل الفاريس البغداديني، وغريهم باإلسكان وهو املروي عن الدوري
ــال  ــرش . وباإلســكان نأخــذ: ٨٥النحــاس يف الرســالة صشــيخنا ق ــصيل يف الن   وانظــر التف
 .١٥٩ ص٢ج
٥.﴿    ﴾]٥٣٦ بيت رقم ةقال يف الشاطبي ]٥٨:النساء[و]٢٧١:البقرة: 

ـــون فـــتح كـــــام شـــــفا َنعـــام معـــا يف النُّ َ ًَ ََ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ
  

 

ـــال ـــه حـ ـــيغ بـ ــني صـ ــرس الع ــاء ك َوإخف َ ُْ َ َِ ِ َِ ِ ِ ْ ْْ َ ِ ِ
  

 

ًفذكر وجها واحدا وهو اختالس كرسة العني،ومل يذكر االسكان مع انه يف التيسري ً. 
تالس كـام يف ذكـر يف التيـسري وجهـني االخـ:١٦٧ص رساج القـارئ  يفابن القاصـحقال 

 ٢ج النـرش ،٢١٦املزهـر الشاطبية ، واإلسكان وجعله النص ومل يذكر الشاطبي اإلسكان، 
،وقد ذكرت هذا الفرق هنا مع أين ذكرت ٢٢٢ ص٢لنويري جل، رشح طيبة النرش ١٧٧ص

 .الوجهني يف الفرش لدقته وألن بعض العلامء مل يقرأ يف الشاطبية إال باالختالس
سكان العني وهو آثر وبـه ورد الـنص إاءكرسة العني وهو أقيس وجيوز اخف:قال يف التيسريو

، الدر النثري والعذب النمري عبـد ٣١٤، حتبري التيسري ص ٨٤انظر التيسري ص . وهو املقدم
، ٢٢٢ ص٢، رشح طيبة النرش النـويري ج٦٣٠الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي ص 

 رشاح الشاطبية الوجهان كون التيسري أصل كثرير وقد ذك ،١٩٦ًاملقدم أداء ابن يالوشة ص 
، الوايف يف رشح الشاطبية القايض ص ١٧٠خمترص بلوغ األمنية الضباع ص :الشاطبية انظر

 .وغريها ٦٨، البدور الزاهرة ص ١٨٧
٦.﴿    ﴾]فيها الروم فقط إذ :٣٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص :]١١:يوسف

 وهو الـذي أختـاره وبـه أقـول،: ١٢٧ غريه ، وقال الداين يف التيسري ص مل يذكر يف التيسري
: ٢٣٨ ص١وقـال ابـن اجلـزري يف النـرش ج ،٦٥٠وانظر رشحه الدر النثـري للاملقـي ص 

ًوأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم جيعلها روما وبعضهم جيعلهـا إشـامما وهـو  ً
 . أرصح يف اتباع الرسم  اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام و

= 

 ٢١٣ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال



 

                                          
٧.﴿    ﴾]١٩:يوسف[  

 . الفتح والتقليل واإلمالة:وجهثالثة أيف الشاطبية 
 .الراجح يف األداء الفتح إذ ليس يف التيسري غريه:٦٦النحاس يف الرسالة صشيخنا قال 
٨.﴿     ﴾]٨٤:يوسف[  

 . الفتح والتقليل:يف الشاطبية وجهان
 .قطع الداين فيها بالفتح إذ نص عليه يف املفردات: ٦٧س يف الرسالة صالنحاشيخنا قال 
﴿باب  .٩      ﴾ :قدم الداين التسهيل، :٤٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

وامجعوا عىل تليني مهـزة :٢٩٣ ص١ج وقال ابن اجلزري يف النرش ،١٢٢وانظر التيسري ص 
ً كيفية ذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هـذا الوصل وعدم حذفها واختلفوا يف

 .والوجهان جيدان: قول أكثر النحويني، وقال آخرون تسهل بني بني ، وقال الداين يف اجلامع
١٠.﴿    ﴾]٤٤:املؤمنون[  

ًهي بـالتنوين عنـد الـدوري فـإذا وقـف أبـدهلا ألفـا، : ٦٦النحاس يف الرسالة صشيخنا قال 
ارة الداين يف التيسري اإلملة فيه وقال ابن اجلزري يف النـرش ونـصوص أكثـر أئمتنـا وأومهت عب

تقتيض فتحها، قال النحاس وكالم الداين يف التيـسري يقتـيض أهنـا بـدل التنـوين لـذلك نأخـذ 
 .ًللدوري بالفتح وقفا

١١. ﴿   ﴾]ذف اثبات الياء وهو املقدم واحل: ً يف الشاطبية وقفا وجهان]٣٦:النمل. 
 ٢ًإثبات الياء أو حذفها وقفا، وقال ابن اجلزري يف النرش ج:١٧٠وقال الدين يف التيسريص 

قيد الداين يف املفردات بعض إطالق التيسري فقال وأثبتهـا سـاكنة بـالوقف عـىل : ١٤١ص
  .خالف عنه وباإلثبات قرأت وبه آخذ

١٢.﴿   ﴾]وذهب سائر أهـل ...: ٧٧ ص٢النرش  ج ، قال ابن اجلزري يف]٦٣:الشعراء
األداء إىل التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الـوجهني الـداين يف جـامع 
البيان والوجهان صحيحان إال أن النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غـري واحـد عليـه 
= 

 ٢١٤ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية



 

 ٢١٥ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

                                          
 مـن أجـل) فـرق(اإلمجاع، وذكر الداين يف غري التيسري واجلامع أن من الناس من يفخم راء 

حرف االستعالء ثم قال واملأخوذ به الرتقيق ألن حـرف االسـتعالء قـد انكـرست صـولته 
 .لتحركه بالكرس

﴿ يرلدوقرأ ا .١٣     ﴾ واملجادلة وموضعي الطالق بحذف الياءبيف األحزا . 
 .تسهيلها وهو املقدم. ٢. ًإبداهلا ياء ساكنة. ١:  يف اهلمز وجهانهول

 .ًي بياء ساكنة بدال من اهلمز يف احلالنيدورال: ١٧٨ قال الدين يف التيسري ص
ًبإبدال اهلمز ياء يف التيسري، والوجهـان صـحيحان : ... ٣١٤ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

ذكرمها الداين يف جامع البيان، وبالتسهيل قرأ عىل أيب الفتح فارس بن أمحد وباإلبدال قرأ عىل أيب 
 . اريساحلسن بن غلبون و عبد العزيز الف

 .يدورلل  ساكنةًياءأن الوجه الراجح يف األداء إبداهلا نأخذ :٣٤قال النحاس يف الرسالة ص
﴿ذهب الـداين إىل إظهـار يـاء: ٣٤النحاس يف الرسالة صشيخنا قال  -     ﴾ مـع يـاء 
﴿   ﴾ ص ١، النـرش ج٢٢ انظـر التيـسري ص.ً وصال مع سكته يسرية، وهو الراجح يف األداء 

٢٢٣. 
١٤. ﴿    ﴾]٧:رمزال[ 

 . اإلشباع واإلسكان:يف الشاطبية وجهان
 .أبو عمرو بإسكاهنا وقرأت عىل الفاريس بصلتها بواو:١٨٩وقال الدين يف التيسريص 

 وبـالوجهني قـرأ الـشاطبي وهـو ظـاهر التيـسري، :٢٤٢ص١قال ابن اجلزري يف النـرش ج
 .صلة قرأ من طريق أيب الزعراءوباإلسكان قرأ الداين من طريق ابن فرح، وبال

والراجح فيه اإلشـباع للـدوري، ألن قـرأة الـداين :٤٠النحاس يف الرسالة صشيخنا قال 
 .بطريق أيب الزعراء هي طريق التيسري



 

 ٢١٦ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية

 
 طلبـة من ًاكثري نإف لذا ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 منظومته يف اختار قد اهللا رمحه الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال العلم

 بيـنام الـسبع القـراءات مـن رواية كلل ًواحدا ًطريقا )اينالته ووجه مايناأل حرز(

 يف النـرش( هكتابـ يف اجلـزري ابـن مجـع قـدو ،خـرىأ ًطرقـا العلامء من هغري اختار
 هـذا نأ مالحظـة مـع ،القـراءات كتـب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش القراء شمل الكتاب
 : طريقني رئيسنيالدوريرواية وقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس اهلمذاين الدقاق :األول
 .ً طريقا)٧٢(أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهد وعنه  -أ
 . طرق) ١٠(وعنه  حممد بن يعقوب املعروف باملعدل -ب

 :وعنه طريقان  بن فرح بن جربيل البغداديأيب جعفر أمحد :الثاين 
 .ًطريقا) ٣٨(بن أمحد العجيل وعنه  أيب القاسم زيد بن عيل - أ
 .طرق) ٦(وعنه  العباس احلسن بن سعيد املطوعيأيب  -ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع   بـــــــاثنني يف اثنـــــــني وإال أرب

 

  نــــــرشنا   حيقــــــقأصــــــحها  يف  
ــــع ــــق جتم ــــف طري   فهــــي زهــــا أل

 
 

 .١٠٤ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١١٠ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة مائة وست وعرشين طريقا للدوري،:  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ًطريقا) ٨٢( أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس اهلمذاين الدقاق وعنه ًاقيطر) ٤٤ (وعنهأمحد بن فرح بن جربيل البغدادي أيب جعفر 

أيب بكر أمحـد بـن موسـى بـن 
 ًطريقا) ٧٢(جماهد 

حممد بن يعقوب املعروف باملعدل وعنه 
 طرق) ١٠(

أيب القاسم زيد بن عيل بن أمحد 
 ًطريقا) ٣٨(العجيل وعنه 

س احلسن بن سعيد املطـوعي أيب العبا
 طرق) ٦(وعنه 

 طريق أيب طاهر -
 طريق السامري -
 طريق أيب القاسم القرصي -
 طريق ابن أيب عمر -
 طريق مقرئ أيب قرة -
 طريق طلحة -
 طريق ابن البواب -
 طريق القزاز -
 طريق ابن بدهن -
 طريق أيب احلسن اجلال -
  وغريها...طريق املجاهدي  -

 طريق اخلراساين -

 طريق احلاممي -

  النهرواينطريق -

 طريق ابن الصقر -

  أيب حممد الفحامطريق -

 طريق املصاحفي  -

  ابن شاذانطريق -

 طريق ابن الدورقي -

  الكارزينيطريق -
 طريق الشريازي -

  اخلزاعيطريق -

 

 طريق السامري -
 طريقالعطار -

 طريق ابن خشنان -

  



 

 ٢١٨ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية


 

 من عياشبن شعبة هللا طرق رواية اختار اإلمام حممد بن اجلزري رمحه ا
 :عدة كتب وهي 

 أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي  – كتاب السبعة .١
 ). ه ٣٢٤ت (
أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين ثم النيسابوري  – كتاب الغاية .٢
 ). ه ٣٨١ت (
  بن عمر الطرسويس  أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد– كتاب املجتبى. ٣
 ). ه ٤٢٠ت (
أليب ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٤

 .) ه٤٣٨ :ت(عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ٥

تح عبد الواحـد بـن احلـسني بـن شـيطا  أليب الف:التذكار يف القراءات العرش.٦
 .) ه٤٤٥: ت(البغدادي 

أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٧
 .) ه٤٥٠ :ت(بن فارس اخلياط البغدادي 

بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٨
 .) ه٤٦٥:ت(غريب عيل بن جبارة اهلذيل امل



 

 ٢١٩ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
 رشيـح بـن أمحـد الرعينـي اإلشـبييل  حممد بـن أليب عبد اهللا– كتاب الكايف .٩
 ). ه ٤٧٦ت(

  أليب معـرش عبـد الكـريم الطـربي– يف القراءات الـثامن كتاب التلخيص .١٠
 ). ه ٤٧٨ت (الشافعي 

أليب إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بـن موسـى - كتاب الروضة .١١
 ). ه ٤٨٠ ت( املعدل
 أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن سـوار البغـدادي :املستنري يف القراءات العرش.١٢

 .) ه٤٩٦:ت(

أليب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين  :تلخــيص العبــارات. ١٣
 .) ه٥١٤:ت(

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١٤
 . ) ه٥١٦ :ت(املعروف بالفحام بن عتيق الصقيل 

يس الواسـطي ِالنَر القاَدنُْ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:اإلرشاد يف العرش.١٥
 .) ه٥٢١: ت(

ار القالنـيس الواسـطي َدنْـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.١٦
 . ) ه٥٢١: ت(

بن عبد امللـك بـن  أليب منصور حممد – كتاب املوضح يف القراءات العرش .١٧
 ). ه ٥٣٩ت (احلسن بن خريون العطار 

امللـك بـن  أليب منصور حممـد بـن عبـد – كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٨
 ). ه ٥٣٩ت (احلسن العطار البغدادي 



 

 ٢٢٠ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية
املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابـن حميـصن واألعمـش واختيـار خلـف .١٩

عــروف بــسبط اخليــاط البغــدادي  أليب حممــد عبــد اهللا بــن عــيل امل:واليزيــدي
 .) ه٥٤١:ت(

  أليب حممـد عبـد اهللا بـن عـيل سـبط اخليـاط:الكفاية يف القـراءات الـست.٢٠
 .) ه٥٤١:ت(البغدادي

بن ا أليب الكرم املبارك بن احلسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢١
 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العـالء احلـسن بـن أمحـد العطـار :العرشغاية االختصار يف القراءات .٢٢
 ). ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 

لإلمام أيب حممد القاسم بن فريه  ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٣
 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 .ًواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق الدوري مبينا يف اجلدول التايل
 
 

  



 
 

  الزعراء  أيب ح فربن أمحد 

  املطوعي  زيد بن عيل العجيل املعدل بن جماهدا

 تلخيص  ابن بليمة -                 الشاطبية -
 عرشتلخيص أيب م -                   التيسري -
 روضة املعدل -                 التجريد -
 الكفاية الكربى -التذكار                   -
 الغاية أليب العالء -الكايف                     -
 كفاية الست -    اإلعالن              -
  املوضح-                  القاصد -
  املفتاح-                  الكامل -
  التبرصة-                  املستنري -
  السبعة-                   اجلامع -
 املصباح -
 اإلرشاد -
 العنوان -
 املجتبى -
 يداهلا -
 املبهج -

 التجريد -
 املجتبى -

 القاصد -

 تلخيص  اإلشارات -

  املستنري-            اإلرشاد -
 التذكار-            التجريد -

 الكامل-               الكايف -

 املصباح-              اجلامع -

 املفتاح-      كفاية الست -

 روضة املالكي -
 الكفاية الكربى  -

 الغاية أليب العالء -

 تلخيص  ابن بليمة -

 الكامل -

 املبهج -

 املصباح -

 تلخيص أيب معرش -



 

 ٢٢٢ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية


 

هتـا ا رو ضـمنالـدورين الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  رواية أمع 
  :نجملها فيام ييل مورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول فقت يف كثري من األتا
 ). أو القرص حركتان  حركات٤التوسط ( يف الشاطبية : املد املنفصل •

 .حسب الطريق) ٤، ٣، ٢( ،ة بما يف الطيأ
 .) حركات٤التوسط (    يف الشاطبية:املد املتصل •

  .حسب الطريق) ٦، ٤، ٣( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل( :التقاء املدين •

 )٤،٤ (،)٤، ٢( :الشاطبية
 ).٦، ٤( ،)٤،٤(،)٦، ٣(،)٣، ٣(،)٦ ،٢(،)٤، ٢ (،)٣، ٢( :يبةالط 

                                          
 مرتبتني طوىل لورش ومحزة -املتصل- يف هذا النوع ىالشاطبي يروكان شيخنا قال السخاوي  )١(

ل عدوله عن املراتب األربع التي ذكرها صاحب التيـسري وغـريه بأهنـا ال ووسطى للباقني ويعل
 .٣٢٩ص١، فتح الوصيد للسخاوي جتتحقق وال يمكن اإلتيان هبا يف كل مرة عىل قدر السابقة

–وعىل من قرأ من طريق الشاطبية أن يسلك طريق الناظم : وقال ابن القاصح يف رشح الشاطبية
 .٥٠صالقارئ ج  انظر رسا-أي يف توسط املتصل

 ومقدار املتصل اإلشباع أو التوسط وهو الذي اسـتقر ٢٦٠ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 
ًعليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا وقال ابن القـصاع وهـذا ) ًوذكر عددا من العلامء  (.ً

 .الذي ينبغي أن يؤخذ به وال يكاد يتحقق غريه 
 أميل إليه وآخذ به وأعـول عليـه، مـع أين ال أمنـع مـن األخـذ وهو الذي :ثم قال ابن اجلزري
 .بتفاوت املراتب

 وما بعـدها ، رشح طيبـة النـرش ٢٤٧ ص١انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . وما بعدها ٣٧٨ص١للنويري ج 



 

 ٢٢٣ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 ﴿ : نحووله مد التعظيم من بعض طرق الطيبة •      ﴾. 
• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 
 .٦، ٤ متد العني يف الشاطبية   
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ

  :غنة عند الالم والراءال
 .غنة  الشاطبية ال 
 .ادمه وعغنةال: الطيبة وجهان

تدغم فيها إدغام بغنة ) الم أو راء( إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين وذلك
 : ومقدار الغنة حركتان ناقص

 :مع مالحظة
﴿ تفخيم الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحة مثل •      ﴾]١٧٣:البقرة[. 

﴿أو املضمومة  مثل     ﴾ ]٧٢:ص[ 
﴿ الراء املكـسورة  مثـل وترقق الغنة قبل •     ﴾ ]٦٠:البقـرة[،قبـل  و

﴿مثل ًدائام الالم          ﴾ ]٢:البقرة[. 
                                          

 .٩ انظر منحة موىل الرب ملحمد األبياري حتقيق حممود خليل احلرصي ص)١(
 .٩ص  الرب ملحمد األبياريمنحة موىل)٢(
، مع مالحظة أنه إذا قرئ بإظهار الغنة من النون الساكنة  ٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(

﴿ :ًوالتنوين يف الالم والراء فينبغي قياسا إظهارها يف النون املتحركة يف اإلدغام الكبري نحو  
 ﴾. 



 

﴿ًوتكون الغنة يف املقطوع رسام مثل •            ﴾ ]٢٦:هـود[ ﴿  

            ﴾ ]املوصول رسام مثـل وال  تكون الغنة يف .]٥:البلد ً﴿  

         ﴾]٢:هود[ ﴿           ﴾ ]٣:القيامة[. 

 األدغام الكبري
                                          

بـدال  ويكون اإلدغام الكبـري للـدوري حـال إ  )١(
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل .اهلمز الساكن وقرص املنفصل

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١                ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
 .وأن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢          

 ):املتفق عليها(موانع اإلدغام الكبري 
ًتاء ضمري سواء كان متكلام نحو) يف املتامثلني(ون احلرف األولأن يك.١ ً :﴿          ﴾ 
﴿ :ً، أو خماطبا نحو]٤٠:النبأ[        ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿:         نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 

 .ًاألول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٢

﴿:        نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿         ﴾] ٦:الزمر[.  

﴿ اإلخفاء قبل احلرف املدغم كام يف  يكونأن .٣           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 

 :غام املختلف فيهاموانع اإلد
﴿بــسبب اجلــزم نحــو  .١       ﴾ ]أصــلها يبتغــي غــري، و]٨٥:آل عمــران ﴿      ﴾ 

﴿ أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف[         ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف  .٢       ﴾ ]٦١:احلجر[. 

﴿: نحو) هو(إدغام الواو يف  .٣      ﴾ ]وعلة املظهرين أن الواو حرف  ]٢٤٩:البقرة
 . فال يدغم واإلدغام هو الراجحمد

= 

 ٢٢٤ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية



 

 ٢٢٥ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
  :يف املتامثلني

ً وجها واحداإظهار: الشاطبية   ً. 

كــل احلــروف عــدا اهلمــزة  يف  اإلدغــام-٢ اإلظهــار، -١: الطيبــة وجهــان
 .وحروف املد

ــــو ﴿: نح       ﴾ ]ــــة ﴿، ]٤-٣:الفاحت            ﴾ 
  .]٢:البقرة[

 :املتقاربنيويف املتجانسني 
 .اإلظهار: الشاطبية
 : ً يف ستة عرش حرفا هي اإلدغام-٢ اإلظهار، -١: وجهان: الطيبة

                                          
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون .٤       ﴾]يف حـال إبـدال اهلمـزة يـاء ]٤:الطـالق ٍ

 .ًوصال كام مر يف األصول 

 : قال األبياري:مالحظة  
ــــد  ــــن الفــــصل وعن ــــقأم   و حتقي

   
ــــام بــــالتحقيق ــــز فــــال إدغ   مه

    
 هـو إبـدال أي عند اجتامع اإلدغام الكبري مع مهز ساكن أو مد منفصل أو معهام فرشط اإلدغام  

 .اهلمز مع قرص املنفصل
 .حال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[جيوز يف حرف املد  :ملحوظة

،رشح طيبـة النـرش البـن   وما بعدها٢٢٠، ص١ري جللمزيد من التفاصيل انظر النرش البن اجلز
  .٥ص  لألبياريمنحة موىل الرب،٤٣الوايف للقايض ص ،٥٤الناظم ص

  . ٢٢٤، ص١ للمزيد من التفاصيل انظر النرش البن اجلزري ج)١(



 

 ٢٢٦ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية

، الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والـدال، والـذال، والـراء، والـسني(
 ).والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون

﴿حرف الباء يدغم يف حرف واحد هو املـيم يف .١           ﴾ فقـط يف 
 .]١٢٩:آل عمران[مخسة مواضع كام يف 

الثـاء، واجلـيم، والـذال، والـزاي، ( التاء يدغم يف عرشة أحـرف هـي فحر.٢
ــشني، و ــسني، وال ــصادوال ــضاد، والطــاء، والظــاءال ﴿: ، نحــو)، وال     

           ﴾ ]٥٧:النساء[. 
  )ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي .٣

﴿نحو                   ﴾ ]٥٨:البقرة[. 
 .ٍحرف احلاء يدغم يف حرف واحد هو العني.٤

﴿و نح               ﴾ ]١٨٥:آل عمران[. 
   ﴿يفحرف اجليم يدغم يف حرفني مها التاء والشني.٥   ﴾  

﴿، ]٣:املعارج[            ﴾ ]٢٩:الفتح[. 
                                          

﴿ :، واظهر ما سوء ذلك نحو٢٢٥،ص١ النرش ج)١(     ﴾] ٧٣:احلج.[  

﴿، ومل يدغم ٢٢٥،ص١ النرش ج)٢(       ﴾] من أجل اجلزم]٢٤٧:البقرة ،. 
﴿واختلف عنه يف         ﴾ ،﴿      ﴾لكوهنا مفتوحة بعد ساكن .  

  .٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(

  .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(

﴿، واختلف يف ٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٥(        ﴾ ]٢٩:الفتح.[  



 

 ٢٢٧ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، (حرف الدال يدغم يف عـرشة أحـرف هـي .٦

ــــو )ظض،  ﴿ نح            ﴾ ]١٨٧:البقــــرة[ ،﴿         ﴾ 
 .]٥٥:القمر[
﴿: حرف الذال يدغم يف حرفيه هـي الـسني والـصاد نحـو.٧            

    ﴾ ]و]٦١:الكهف ،﴿         ﴾ ]٣:اجلن[. 
﴿، نحو حرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨هود[. 
ــالم.٩ ــراء وال ــدغم يف ال ــون ي ﴿ نحــو حــرف الن           ﴾ 

ـــرة[ ﴿، و]١٣٦:البق            ﴾ ]ـــرة ﴿ ،]١٣٦:البق          ﴾ 
 ].١٦٧:األعراف[
﴿ نحـو  الـراءفحرف الالم يدغم يف حـر.١          ﴾ ]٢٨:غـافر[ ،
﴿و                    ﴾ ]٤٣:األعراف[. 

                                          
 .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

ًوال تدغم الدال اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن إال إذا كان بعدها تاء وذلك يف موضعني مهـا  •  
﴿     ﴾] و]١١٧:التوبة ،﴿        ﴾] ٩١:النحل.[  

 .٢٢٩، ص١ اجلزري جالنرش البن )٢(
﴿توحة وقبلها ساكن نحو ال تدغم الراء اذا كانت مف                    ﴾] ٨:النحل.[ 
ًبالنسبة للراء املجزومة عند الالم فالدوري له اإلدغام وجها واحدا عىل وجه اإلدغـام الكبـري  •   ً

﴿والوجهان حال اإلظهار يف نحو             ﴾] ٣١:آل عمران.[  

 .٢٣١، ص١ اجلزري جبنالنرش ال )٣(
حيث وقعت، وال تدغم يف باقي الكلامت إذا كانـت النـون متحركـة وقبلهـا ) نحن(تدغم نون   

﴿ساكن نحو         ﴾] ١٥٠:البقرة.[  



 

 ٢٢٨ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية

﴿ نحـو يدغم يف حرف الـسني: حرف الشني.١١                   
   ﴾ ]٤٢:اإلرساء[. 
﴿ نحو يدغم يف الزاي والشني: حرف السني.١٢            ﴾ 

﴿، و]٧:التكوير[             ﴾ ]٤:مريم[. 
﴿ نحـو يـدغم يف الـشني: حرف الضاد.١٣                  ﴾ 

 . فقط]٦٢:النور[
 ﴿ يف كلمة إذا كـان بعـدها مـيم نحـو يدغم يف الكاف: حرف القاف.١٤

              ﴾ ]تــــــني، ويف كلم]٤٠:الـــــروم ﴿         ﴾ 
 .]٦٤:املائدة[

﴿  نحـويدغم يف الكاف إذا حترك ما قبلـه: حرف الكاف.١٥        
 ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

                                          
 .٢٣١، ص١ البن اجلزري جالنرش )١(

  .اكنها سقبلحيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريها إذا كانت مفتوحة و) قال(تدغم الم   

  .٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(

 .٢٢٩، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(
﴿وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف                  ﴾] ٤٤:يونس.[  

  .٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(
صفة االستعالء ويف ً، يكون اإلدغام كامال تذهب معه ٢٣٠، ٢٢٤، ص١ النرش البن اجلزري ج)٥(

 .افقال
﴿وتظهر يف  •                        ﴾] وكذلك ال تدغم القاف اذا متحركا ]١٣٢:طه ً

﴿وقبله ساكن نحو     ﴾] و]٧٦:يوسف ،﴿            ﴾] ٦٣:البقرة.[  

﴿ًكا وقبله ساكن نحو  وال يدغم اذا كان الكاف متحر)٦(         ﴾ ]١١:اجلمعة.[  



 

 ٢٢٩ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
َّإذا حترك ما قبله تسكن امليم عند الباء ثـم ختفـى بغنـة: حرف امليم.١٦ ُ نحـو 
﴿           ﴾ ]٣٠:النجم[. 

 :اهلمز املفرد •
 .حتقيق: الشاطبية 

  اإلبدال-٢ حتقيق، -١: الطيبة وجهان
﴿ : نحواألمرويستثنى من اإلبدال                   ﴾ ]١:العلق[. 

﴿: اجلزم نحوأن يكون سكوهنا عالمة                        ﴾ 
 .]٥٤:اإلرساء[

﴿:  نحـوًما كـان تـرك مهـزه خروجـا عـن اللغـة،              ﴾ 
﴿و .]٨:اهلمزة[               ﴾ ]٧٤:مريم[. 

﴿: نحــومــا كــان مهــزه أخــف مــن عــدم اهلمــز،               ﴾ 
﴿و ، ]٥١:باألحزا[              ﴾ ]١٣:املعارج[. 

 :اهلمزتان يف كلمة
 •﴿  ﴾ تسهيل الثانية بال إدخال:الشاطبية . 

﴿ً إبداهلا ياء -٢ تسهيل الثانية، -١الطيبة وجهان      ﴾.  

                                          
 .٢٣١، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

﴿ًذا كان متحركا وقبله ساكن، نحو فى امليم إال خي                 ﴾] ١٣٢:البقرة.[  
  .١٢    منحه مول الرب لألبياري ص)٢(



 

 ٢٣٠ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية

 :يللالفتح واإلمال والتق•
 .الفتح أو الكرسف أتت بالضم أو  كي) فعىل(إذاكان عىل وزن 
 .الشاطبية تقليل
 . الفتح-٢ التقليل، -١الطيبة وجهان 

﴿نحو             ﴾ ]١٣٦:البقرة[،﴿     ﴾ ]٢١٦:البقرة[ ،
﴿         ﴾ ]٥٦:الزمر[ ،﴿       ﴾ ]٩٥:األنعام[ ،﴿      ﴾ 

﴿، ]٨١:البقــــــــــــــرة[          ﴾ ]٥١:اإلرساء[ ،﴿            ﴾ 
 .]٢٨:الفرقان[

ًأمال الدوري ألفات رؤوس اآلي املتطرفة حتقيقا أو تقديرا وا• ًيـة أو يائيـة وً
﴿أصلية أو زائدة يف األسامء واألفعال إذا كانت من ذوات الراء نحو         

     ﴾ ]١٠:الليل[. 
﴿: التقليل والفتح فيام عدا ذلك نحـو: وله الوجهان              

                                 

       ﴾ ]٥-١:األعىل[. 
﴿ًلة مـن التنـوين مطلقـا نحـو بدإال امل    ﴾ و ﴿   ﴾ وال مـا ال يقبـل 

﴿اإلمالة بحال من السور اإلحدى عرش نحو            ﴾ ]١١٣:طه[. 

                                          
  ).١١ص(    منحه مول الرب لألبياري )١(
  ).٢٢ص(    منحه مول الرب لألبياري )٢(



 

 ٢٣١ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

﴿اجلار يف •                     ﴾ ]٣٦:النساء[. 
 .الفتح: الشاطبية

 . اإلمالة-٢.  الفتح-١: وجهانالطيبة 

﴿نحو : جبارين•           ﴾ ]٢٢:املائدة[. 
 .الفتح: الشاطبية

 . اإلمالة-٢ الفتح، -١: الطيبة وجهان

﴿عت نحو حيث وق: الدنيا •                 ﴾ ]٢٠١:البقرة[. 
 .التقليل: الشاطبية
 . اإلمالة-٣.  التقليل-٢.  الفتح-١: الثة أوجهالطيبة ث

• ﴿﴾تقليل:  الشاطبية. 
 . اإلمالة-٣.  التقليل-٢.  الفتح-١: الطيبة ثالثة أوجه

﴿الياء يف  •   ﴾ ]١:مريم[. 
 .فتح: الشاطبية

                                          
  ).٢٢ص(منحه موىل الرب لألبياري     )١(
  ).٢٢ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٢(
  ).٢٢ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٣(
  ).٢٣ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٤(



 

 ٢٣٢ الدوري من قراءة أيب عمرو  رواية

 . اإلمالة-٢.  الفتح-١وجهان : الطيبة

﴿باب  •    ﴾ ،﴿     ﴾ ،﴿    ﴾، ﴿    ﴾، ﴿    ﴾. 
 . االختالس-٢ اإلسكان، -١: يف الشاطبية وجهان
 . االمتام-٣ االختالس، -٢ اإلسكان، -١: الطيبة ثالثة أوجه

﴿باب  •   ﴾ ﴿   ﴾. 
 .االختالس: الشاطبية
 . اإلسكان-٢،  االختالس-١وجهان : الطيبة

  
  

                                          
  ).٢٣ص(منحه موىل الرب لألبياري     )١(
  ).٢٨ص(لألبياري منحه موىل الرب     )٢(
  ).٢٨ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٣(
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 البيان الكلمة   اآلية السورة

 ٨ البقرة ⇒  
 حيثام ورد

 .بإمالة النون: قرأ الدوري
 .بالفتح: والباقون

 ٣١ البقرة     
 ومجيع ما ورد مثله

 .بإسقاط اهلمزة األوىل: قرأ أبوعمرو

 ٥٤ البقرة
   

2   

بإسكان :  بخلف عن الدوريومرقرأ أبوع
 .ختالس اال لهالوجه الثاينواهلمزة 

 . با لكرس: والباقون

 ٥٨ البقرة     
 دغامبإل:  بخلف عن الدوريوقرأ أبوعمر

 .وهو الثاين للدوريإلظهار  ب: والباقون

 ٦١ البقرة     
 ومجيع ما ورد مثله

 .ًء وامليم وصالبكرس اهلا:   قرأ أبوعمرو

 ٩٣ البقرة
 

     

∋   
 ومجيع ما ورد مثله

الراء : أسكن أبوعمرو بخلف عن الدوري
 والوجه الثاين للدوري االختالس 

 .بالضم: والباقون

 ١٤٩ البقرة   
 .بياء الغيبة:  وقرأ أبوعمر
 . بتاء اخلطاب: والباقون

 ٢١٩ البقرة   
برفع الواو حالة الوصل : بوعمروقرأ أ

 .بالنصب: والباقون



 

 ٢٣٤ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 

 ١٦٠ آل عمران
  

 (  

الراء : أسكن أبوعمرو بخلف عن الدوري
 والوجه الثاين للدوري االختالس 

 .بالضم: والباقون

 ٣٢ املائدة   
 ومجيع ما ورد منه

 .ن السنياسكإب: وقرأ أبوعمر
 . بالضم: والباقون

 ١٠٩ عاماألن
     
   ∋  

الراء : أسكن أبوعمرو بخلف عن الدوري
 والوجه الثاين للدوري االختالس 

 .بالضم: والباقون

 ٤٠ األعراف   
 . الثانيةبالتاء مع ختفيف: وقرأ أبوعمر

 ومحزة والكسائي وخلف بالياء والتخفيف
 .ةبالتاء مع تشديد الثاني: والباقون

 ٦٢ األعراف
٦٨     

بسكون الباء وختفيف الالم : قرأ أبوعمرو
 .بفتح الباء وتشديد الالم: والباقون

 ١٠١ األعراف
   

 ومجيع ما ورد مثله

 .ن السنياسكإب: وقرأ أبوعمر
 . بالضم: والباقون

 ١٦١ األعراف    
بفتح الطاء وبعدها ألف : قرأ أبوعمرو
 . فتح الياء وبعدها ألفوكذلك

 ١٧٢ األعراف
١٧٣ 

    

    

. بياء الغيبة يف الفعلني: قرأ أبوعمرو
 .بتاء اخلطاب فيهام: والباقون

 ٢٧ هود  
. هبمزة مفتوحة بعد الدال: قرأ أبوعمرو
 .بياء مفتوحة بعد الدال: والباقون

 ١٢ إبراهيم    
 رد مثلهومجيع ما و

 .الباء:  أبوعمروسكن
 .بضمها:  والباقون



 

 ٢٣٥ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 ٢ اإلرساء   بياء الغيبة: قرأ أبوعمرو. 
 .بتاء اخلطاب: والباقون

 ٦٣ طه
  

  
مفتوحه ) إن(النون يف :  أبوعمروشدد

 .بالياء ) هذين(و

 ٦٤ طه    
 فتح امليم و هبمزة وصل : وقرأ أبوعمر
 . هبمزة قطع مع كرس امليم:والباقون

 ١٠٢ طه   
. بنون مفتوحة وضم الفاء: قرأ أبوعمرو

 .بياء مضمومة مع فتح الفاء: والباقون

 ٢٧ الفرقان    
 .ًبفتح الياء وصال : قرأ أبوعمرو

 .بسكوهنا: والباقون

 ٦٠ القصص  
 .بياء الغيبة: قرأ أبوعمرو

 .خلطاببتاء ا:  والباقون

 ٨٢ القصص  ًعىل الكاف إختبارا : وقف أبوعمرو 
 .ًأو اضطرارا

 ٣٣ فاطر    
 .الياء وفتح اخلاء: ضم أبوعمرو

 .بفتح الياءوضم اخلاء: والباقون

 ٣٦ فاطر  
بياء مضمومة مع فتح الزاي : قرأ أبوعمرو

مفتوحة بنون : والباقون. وألف بعدها
 .وكرس الزاي بعدها ياء ساكنة 

 ٣٦ فاطر  برفع الالم: قرأ أبوعمرو. 
 .بالنصب: والباقون

 ٥٠ غافر   بالضم :السني والباقون: و أبوعمرسكنأ . 



 

 ٢٣٦ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 

 ٢٣ األحقاف   الباء مع ختفيف الالم: أسكن أبوعمرو .
 .بفتح الباء وتشديد الالم : والباقون

 ٣٢ فاألحقا        بإسقاط اهلمزة األوىل: قرأ أبوعمرو. 

 ٢٥ حممد   
بضم اهلمزة وكرس الالم : قرأ أبوعمرو

 .وفتح الياء

 ٢٤ الفتح   
  .بياء الغيبة: قرأ أبوعمرو

 . بتاء اخلطاب:والباقون

 ٢١ الطور    

فتوحة مع هبمزة قطع م:  قرأ أبوعمرو
سكون التاء والعني بعدها نون مفتوحة 

 . بعدها ألف
هبمزة وصل مع تشديد التاء مع : والباقون

 .فتح العني بعدها تاء ساكنة

 ٢١ الطور    
بألف بعد الياء مع كرس التاء : قرأ أبوعمرو

 .عىل اجلمع

 ٣٢ الطور
    

∋   

الراء : دوريأسكن أبوعمرو بخلف عن ال
 والوجه الثاين للدوري االختالس 

 .بالضم: والباقون

 ٨ احلديد
   

     

بضم اهلمزة مع كرس اخلاء : قرأ أبوعمرو
 . ورفع القاف

بفتح اهلمزة واخلاء ونصب : والباقون
 .القاف

 ٢٣ احلديد    باملد: والباقون. قرص اهلمزة: قرأ أبوعمرو 



 

 ٢٣٧ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 ٢ احلرش  
. بفتح اخلاء وتشديد الراء: وقرأ أبوعمر

 .بسكون اخلاء وختفيف الراء: والباقون

  ١٠ املنافقون
بزيادة واو بعد الكاف مع : قرأ أبوعمرو

 . نصب النون
 .بدون واو مع سكون النون : والباقون

 ٢٠ امللك
  

, 

الراء : أسكن أبوعمرو بخلف عن الدوري
 والوجه الثاين للدوري االختالس 

 .بالضم: والباقون

 ٢٥ نوح    

بفتح الطاء بعدها ألف : قرأ أبوعمرو
 .وبعدها ياء مع ضم اهلاء

بكرس الطاء بعدها ياء ساكنة : والباقون
مدية بعدها مهزة مفتوحة ممدودة وبعدها 

 .تاء مكسورة مع كرس اهلاء 

 ١١ املرسالت   
بواو مضمومة بدل اهلمزة : بوعمروقرأ أ

 .تشديد القافو

 ١٦ األعىل  
 .بياء الغيبة: قرأ أبوعمرو

 .بتاء اخلطاب : والباقون
 
 



 

 ٢٣٨ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
 



 

 ٢٣٩ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 
 مـصحف الكوفـة، وعليـه الكوفيـون عاصـم ومحـزة ُّوهو عـد: الكويفالعد.١

والكسائي وخلف العارش، ورسمت عليـه املـصاحف بروايـة حفـص عـن 
ِّعاصم، واتبع يف عد َُّ  آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن ِ

) ٦٢٣٦( آي القـرآن عنـدهم ُدَدَعَحبيب السلمي عن عيل بن أيب طالب، و
 .آية

 مصحف البـرصة، وعليـه البـرصيون أيب عمـرو ُّوهو عد:دين األولالعد امل.٢
ويعقوب، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص الـدوري عـن أيب عمـرو 

َ، واتبع يف ع)انظر املصحف طباعة املدينة والسودان(البرصي  َ ِ  آياته طريقة ِّدُّ
وشـيبة   يزيد بن القعقاعش عن نافع عن أيب جعفرأهل البرصة عن ورعامة 

ىل عـالقـرآن  آي ُدَدَعـَ، وذلك ملا جرى عليه العد يف الـسودان، وبن نصاحا
 .آية) ٦٢١٤(هم طريقت

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 
 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
 إلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهيةآل ارؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: ( هيسورة
 .) والشمس، والليل، والضحى، والعلق



 

 ٢٤٠ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 

 
   

 دين األولمل يعدها املعدها الكويف آية و ! " # $ % سورة الفاحتة
 سورة الفاحتة    ومل يعدها الكويف٦ آية رقم دين األولاملعند  
 سورة البقرة     دين األولاملعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة   ومل يعدها الكويف٢١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة البقرة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة البقرة      ومل يعدها الكويف٢٥٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة آل عمران     ولاملدين األعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة آل عمران    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة آل عمران    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران  
ًخالفا  ٩١ آية رقم  عن شيبةاملدين األولعند 

 ومل يعدها الكويفأليب جعفر، 
 ءسورة النسا     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املائدة   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
  سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنعام   يعدها الكويف ومل ١ آية رقم املدين األولعند 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة األنعام
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 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املدين األولعند  
  ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدين األولعند   سورة األنعام

 املدين األولكويف آية ومل يعدها عدها ال   سورة األعراف
 سورة األعراف     املدين األول آية ومل يعدها الكويفعدها 
 سورة األعراف      ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األعراف    ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنفال   ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدين األولعند  
 سورة التوبة   ومل يعدها الكويف٧٠ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها   يونسسورة
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة هود
 سورة هود    ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم دين األولاملعند  
 سورة هود     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة يوسف
 سورة الرعد   ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الرعد   ها الكويف ومل يعد١٧ آية رقم املدين األولعند 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الرعد
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدين األولعند  
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 سورة إبراهيم     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل
 سورة اإلرساء    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف   املدين األولها عدها الكويف آية ومل يعد 
 سورة الكهف     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املدين األولعند  
   سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
   سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة مريم

  مريمسورة   ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه

 طـهسورة         ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املدين األولعند  
 طـهسورة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ـهسورة ط     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدين األولعند  
 طـهسورة        ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٣ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
   

 طـهسورة     دين األولاملعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه
 سورة طـه   ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املدين األولعند  
 سورة طـه   عدها الكويف ومل ي١٢٩ آية رقم املدين األولعند 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة األنبياء
 سورة احلج     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املؤمنون    ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم ولاملدين األعند  
 سورة النور    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة النور      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 سورة الشعراء    ولاملدين األعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الشعراء    ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة القصص   املدين األول ومل يعدها عدها الكويف آية 
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدين األولعند   سورة القصص
 سورة العنكبوت     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٤٤ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
   

 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الروم    املدين األوللكويف آية ومل يعدها عدها ا 
 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٥٤ آية رقم املدين األولعند  
 سورة لقامن     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة السجدة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة السجدة   ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة األحزاب

 ال خالف فيها  سورة سبأ
 ال خالف فيها  سورة فاطر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس

 ال خالف فيها  سورة الصافات
 سورة ص    األولاملدينعدها الكويف آية ومل يعدها  
 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر   ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الزمر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر     دين األولاملعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر
 سورة الزمر     ومل يعدها الكويف١٨ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر



 

 ٢٤٥ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
   

 سورة الزمر   املدين األولعدها عدها الكويف آية ومل ي 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر

 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  

 سورة غافر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة غافر    ومل يعدها الكويف٧١م  آية رقاملدين األولعند  

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة فصلت

 سورة الشورى
   

   
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الشورى     املدين األولالكويف آية ومل يعدها عدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف

 سورة الزخرف   ومل يعدها الكويف٥١ آية رقم املدين األولعند  

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان

 املدين األولالكويف آية ومل يعدها عدها    سورة الدخان

 سورة الدخان    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية

 املدين األولدها الكويف آية ومل يعدها ع   األحقاف سورة 

 خسورة حممد     ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٦ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
   

 سورة الفتح
 ال خالف فيها  إىل الذاريات

  طورسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  طورسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 نجمسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة القمر
 رمحنسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند    رمحنسورة ال
 واقعةسورة ال       ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم ولاملدين األعند  
 سورة الواقعة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة       دها الكويف ومل يع٤٣ آية رقم املدين األولعند 
 سورة احلديد     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة املجادلة 
 ال خالف فيها  إىل التغابن

 سورة الطالق    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الطالق   ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة التحريم



 

 ٢٤٧ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
   

 سورة امللك     
ًخالفا أليب  ٩ آية رقم  عن شيبةاملدين األولعند 

 ومل يعدها الكويفجعفر، 
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلاقة   ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم ملدين األولاعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
  ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدين األولعند   سورة نوح
 سورة نوح    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة نوح   ويف ومل يعدها الك٢٤ آية رقم املدين األولعند 
  ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدين األولعند   سورة نوح

  سورة اجلن 
 ال خالف فيها  إىل املدثر

 سورة القيامة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة اإلنسان 

 ال خالف فيها  إىل النبأ

 سورة النازعات    املدين األول آية ومل يعدها عدها الكويف 
  سورة عبس 
 ال خالف فيها  إىل الربوج

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها  f e d سورة الطارق
  سورة األعىل
 ال خالف فيها   إىل الغاشية



 

 ٢٤٨ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
   

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الفجر     ومل يعدها الكويف٢٥آية رقم  املدين األولعند  

 سورة الفجر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة البلد

 سورة الشمس    ومل يعدها الكويف١٤ رقم  آيةاملدين األولعند  
  سورة الليل

 ال خالف فيها  تنيإىل ال

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
  سورة القدر
 ال خالف فيها  إىل العاديات

 سورة القارعة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة التكاثر

 ال خالف فيها  فيلإىل ال

  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  1 سورة قريش
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   R Q سورة املاعون
  سورة الكوثر

 ال خالف فيها   إىل الناس



 

 ٢٤٩ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 فهرس املراجع
 مطبعة مصطفى البايب – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين  -١

 .احللبي  مرص
أمحد بـن حممـد بـن عبـد  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش  -٢

 .٢٠٠١نة  س– دار الكتب العلمية بريوت –الغني الدمياطي الشهري بالبناء 

 املكتبـة األزهريـة – عـيل حممـد الـضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -٣
 .١٩٩٩ الطبعة األوىل سنة –للرتاث 

 سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة  -٤
٢٠٠٢  

نبول ،  إست– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع  -٥
 .١٩٣٠مطبعة الدولة سنة 

أمحـد .  حتقيـق د– حممـد بـن اجلـزري – حتبري التيسري يف القراءات العرش  -٦
 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة – دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  –القضاة 

 –بي األندليس  القاسم بن فريه الشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين  -٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط–دى املدينة املنورة  دار اهل–ضبط حممد متيم الزعبي 

 عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد املـالقي ، -الدر النثري والعذب النمري  -٨
 .٢٠٠٣ سنة ١حتقيق عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 –عـيل النحـاس كتور دللـ – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال -٩
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –ة مكتبة األدب القاهر



 

 ٢٥٠ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
 عيل بن عثامن بن ءقابيب الأل –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي  -١٠

 –لبـي مـرص  مطبعة مصطفى البايب احل–ي البغدادي ذرحممد القاصح الع
 عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤الطبعة الثالثة سنة 

 .قراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس وباهلامش غيث النفع يف ال–
 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتـب – حممد النويري –رشح طيبة النرش  -١١

 .العلمية بريوت
حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بريوت  –غاية النهاية يف طبقات القراء  -١٢

 .م١٩٨٢ سنة ٣ط
محـد أ. د:  عيل بن حممد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد  -١٣

 .م٢٠٠٢-١عدنان الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط
  حتقيـق شـوقي ضـيف دار -أمحد بـن جماهـد-كتاب السبعة يف القراءات  -١٤

 .٣املعارف القاهرة ط
 دار عامر ، عامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية  -١٥

 .٢٠٠٢ الطبعة األوىل سنة –
 . حممد بن أمحد الذهبي–واألعصار  معرفة القراء الكبار عىل الطبقات  -١٦
 حممـد عـوض زايـد –مفردات القراء العرشة من طريق الشاطبية والدرة   -١٧

 .م٢٠٠١،سنة ١احلرباوي، مكتبة التوبة ط 
 دار – حممد بن عيل بـن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع  -ًاملقدم أداء   -١٨

 .الفكر بريوت
 الطبعـة –مد بن اجلـزري  حممد بن حممد بن حم–النرش يف القراءات العرش  -١٩

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨األوىل سنة 
 -١ دار السالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية  -٢٠

 .م٢٠٠٣سنة 



 

 ٢٥١ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال

 اتفهرس املحتوي
 الصفحة  املوضوع

  ٥................................................................................ميقدت

  ٩....................................................التعريف باإلمام أيب عمرو البرصي

  ١٠.............................................................................الدوري

  ١١..............................................طبيةأصول رواية الدوري من طريق الشا

 ٢٩................................................................ البقرة- سورة الفاحتة
  ٤١.....................................................................سورة آل عمران

  ٤٩........................................................................سورة النساء

  ٥٣.........................................................................سورة املائدة

  ٥٩........................................................................سورة األنعام

  ٦٦......................................................................سورة األعراف

  ٧٣........................................................................سورة األنفال

  ٧٥.........................................................................سورة التوبة

  ٧٩.........................................................................سورة يونس

  ٨٣..........................................................................سورة هود

 ٨٨........................................................................سورة يوسف
  ٩٢.........................................................................سورة الرعد

  ٩٤.......................................................................سورة إبراهيم

  ٩٦........................................................................حلجرسورة ا

  ٩٧........................................................................سورة النحل



 

 ٢٥٢ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
  ١٠٠.....................................................................سورة اإلرساء

  ١٠٣.....................................................................سورة الكهف

  ١٠٧........................................................................سورة مريم

  ١١٠.........................................................................سورة طـه

  ١١٧......................................................................سورة األنبياء

  ١١٩........................................................................سورة احلج

  ١٢٢.....................................................................سورة املؤمنون

  ١٢٤........................................................................سورة النور

  ١٢٦.....................................................................سورة الفرقان

  ١٢٨.....................................................................سورة الشعراء

  ١٣١.......................................................................سورة النمل

  ١٣٣....................................................................سورة القصص

  ١٣٧...................................................................سورة العنكبوت

  ١٣٩.......................................................................سورة الروم

  ١٤١........................................................................سورة لقامن

  ١٤٢.....................................................................سورة السجدة

  ١٤٣....................................................................سورة األحزاب

  ١٤٥.........................................................................سورة سبأ

  ١٤٨........................................................................سورة فاطر

  ١٥٠........................................................................سورة يـس

  ١٥١....................................................................سورة الصافات



 

 ٢٥٣ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
  ١٥٣.........................................................................سورة ص

  ١٥٥.......................................................................سورة الزمر

  ١٥٧........................................................................سورة غافر

  ١٦١......................................................................سورة فصلت

  ١٦٣....................................................................سورة الشورى

  ١٦٥....................................................................سورة الزخرف

  ١٦٧.....................................................................سورة الدخان

  ١٦٨...........................................................األحقاف -  سورة اجلاثية

  ١٧٠....................................................................سورة حممد 

  ١٧١.......................................................................سورة الفتح

  ١٧٣.............................................................. ق -  سورة احلجرات

  ١٧٤.......................................................... الطور - سورة الذاريات

  ١٧٥.......................................................................سورة النجم

  ١٧٩..............................................................   الرمحن-سورة القمر

  ١٨٠......................................................................سورة الواقعة

  ١٨١......................................................................سورة احلديد

  ١٨٢.....................................................................سورة املجادلة

  ١٨٣.......................................................................سورة احلرش

  ١٨٥.....................................................................سورة املمتحنة

  ١٨٦............................................................. اجلمعة-سورة الصف

  ١٨٧............................................................الطالق-سورة املنافقون



 

 ٢٥٤ الدوري من قراءة أيب عمرو رواية 
  ١٨٨.....................................................................سورة التحريم

ْسورة امللك ُ.......................................................................١٨٩  

  ١٩٠............................................................... احلاقة -  سورة القلم

  ١٩١.............................................................. نوح - سورة املعارج

  ١٩٢........................................................................سورة اجلن

ِّسورة املزمل   ١٩٣............................................................... املدثر-  َّ

  ١٩٤............................................................اإلنسان - سورة القيامة

  ١٩٥..................................................................َبأـَّ الن-املرسالت

  ١٩٦...................................................................سورة النازعات

  ١٩٧.......................................................................سورة عبس

  ١٩٨.....................................................................سورة التكوير

  ١٩٩...........................................................املطففني-سورة االنفطار

  ٢٠٠............................................................األعىل-سورة االنشقاق

  ٢٠١.....................................................................سورة الغاشية

  ٢٠٢................................................................البلد-سورة الفجر

  ٢٠٣.....................................................................سورة الشمس

  ٢٠٤........................................................................لليلسورة ا

  ٢٠٥.....................................................................سورة الضحى

  ٢٠٦..............................................................العلق-  رشحسورة ال

  ٢٠٧..............................................................القارعة-سورة القدر

  ٢٠٨..............................................................كوثرال-التكاثرسورة 



 

 ٢٥٥ ن قراءة أيب عمرومدوري  رواية ال
  ٢٠٩...........................................................  الناس-سورة الكافرون

  ٢١١.............................................الفرق بـيـن طر يق  الشاطبية  والتيسري 

  ٢١٦....................................................رواية حفص الدوري من الطيبة

  ٢١٨......................الكتب التي مجع منها  ابن اجلزري رواية الدوري يف كتاب النرش

 ٢٣٣........................................................تفردات أبو عمرو البرصي 
 ٢٣٩............................................دين األولالفرق بني العد الكويف والعد امل

 ٢٤٩............................................................................املراجع
 ٢٥١..................................................................املحتوياتفهرس 

 
 
 


	COVER
	أصول الدوري
	الدوري فاتحة-هود
	الدوري يوسف-الزخرف
	الدوري الدخان-الناس
	الطيبة
	تفردات الدوري
	الفهارس



